
VESPER 

op woensdag 2 maart 2022 

in de Dorpskerk te Bloemendaal 

aanvang: 19.30 uur 

Voorganger: ds. Jessa van der Vaart 

Pianist: Dirk Out 

 
 

STILTE VOOR DE VESPER A.U.B. 
 
Pianomuziek 
 
Introïtus (de gemeente gaat staan) 
 

l: Heer, open mijn lippen. 

a: Mijn mond zal zingen van uw eer. 

l: O God, kom mij te hulp. 

a: Heer, haast u mij te helpen. 

   
 

Openingslied:  Lied 942 Tekst: Huub Oosterhuis, melodie Bernard Huijbers 
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2 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 

ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 

zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

Mag ik nog levend wonen in uw land, 

mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 

 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Open die wereld die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 

(de gemeente gaat zitten) 

 

Gebed van de dag 

 

Profetenlezing: Joël 2: 12-19 

 
12Nu dan – spreekt de HEER –, keer terug tot Mij met heel je hart, door te 

vasten, te treuren en te rouwen. 13Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. 

Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig 

en trouw, en bereid het onheil af te wenden. 14Misschien verandert Hij van 

gedachten, ziet Hij af van zijn voornemen en laat Hij een spoor van zegen 

achter, zodat jullie weer graan en wijn kunnen offeren aan de HEER, jullie 

God. 
15Blaas de ramshoorn op de Sion, 

kondig een vastentijd af 

en roep op tot een plechtige samenkomst. 
16Breng het volk bijeen, 

laat heel Israël zich reinigen. 

Breng de oude mensen tezamen, 

verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. 

Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, 

laat de bruid het slaapvertrek verlaten. 
17Priesters, dienaren van de HEER, 

hef een smeekbede aan in de tempel, 

tussen altaar en voorhal: 

‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, 
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geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. 

Waarom zouden zij mogen zeggen: 

“En waar is nu hun God?”’ 

 

Belofte van herstel en zegen 
18Toen nam de HEER het op voor zijn land en ontfermde zich over zijn 

volk. 19Hij gaf zijn volk dit antwoord: Ik zal jullie weer overvloedig voorzien 

van graan, wijn en olie. Ik zal jullie niet meer prijsgeven aan de spot van 

andere volken.  

 

 

Zingen: Psalm 103: 1 en 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 
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Evangelielezing: Mattheüs 6: 1-6; 16-21 

 
1Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen 

gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer 

je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de 

huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te 

worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3Als je iets uit 

barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand 

doet. 4Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene 

ziet, zal je ervoor belonen. 
5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de 

synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik 

verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek 

je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene 

is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 

 
16Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere 

gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze 

aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al 

ontvangen. 17Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met 

olie, 18zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het 

verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor 

belonen. 
19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en 

dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten 

mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21Waar je 

schat is, daar zal ook je hart zijn. 

 

Muzikaal moment 

 

Korte inleiding op Aswoensdag en de Veertigdagentijd 

 

Moment van Stilte 
(Op dit moment is er een langere stilte, als tegenwicht tegen alle onrust in en om ons heen. In 

deze veertigdagentijd kijken we naar de kloostertraditie, waar al eeuwenlang ervaring is met dit 

soort avondgebeden. Met een stilte die een eigen dynamiek heeft, en wel enige tijd nodig heeft.) 
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

 

Slotlied (staande): Lied 536: tekst Willem Barnard, melodie Frits Mehrtens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 De schepping die voor ons gesloten was 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 

O zoon van David, wees met ons bewogen, 

het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 

 
3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 

Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 

Gij hogepriester in der eeuwigheid. 

 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 

Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 

Ons is een loflied in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

Zegenbede:

  

l: De Here zegene en behoede ons    

 De Here doe Zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig 

 De Here verheffe Zijn aangezicht over ons en geve ons vrede 

a: amen 
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Pianomuziek 

 

 

We verlaten in stilte de kerk 

 

 

Bij de uitgang vindt u een schaal waarin u een bijdrage 

voor ‘Samen in Actie voor Oekraïne’ kunt deponeren. 

 

Giro555 rekeningnummer NL08 INGB 0000 0005 55 

 


