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VESPER 
 
Stilte  
 
Aanvangslied:  192a  
 
Welkom & Inleiding 
 
Lezing: Psalm 33 (uit: 150 psalmen vrij, Huub Oosterhuis) 
 

 Liefde begint met zingen. 
Zing je lied, mijn stem. 
Zingen maakt gelukkig. 
 
Nog nooit heb ik U gezongen 
zoals ik me voor had genomen. 
Laat het nu lukken – ik wil bezingen uw 
droom. 
 
Gij zijt een minnaar van mensen. 
Gij blijft de hemelen spreken, 
dat zij er morgen weer zijn. 
 
Gij houdt de golven binnen uw sluizen 
sluit de oervloed op in uw kelder. 
Gij verlangt het geluk van alle 
aardbewoners. 

 En altijd komt uw woord 
en komt het goed – Gij wijkt niet 
af van uw hart.  
 
Gij aandachtige, ons aangezicht 
zoekend 
die groter zijt dan ons hart – 
Gij kent mijn hart, Gij doorgrondt mij. 
 
Ooit dacht ik: geef me een paard 
en ik zal veilig en vrij – onzingedachte, 
hoe sterk ook, paarden redden je niet. 
 
Enkel het oog van de Eeuwige 
zal mijn dood keren, dat ik leef. 
 
Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem 

 
Gebed 
 
Lezing: Jesaja 58: 1 - 10 
 

Roep luidkeels, zonder je in te houden, verhef je stem als een ramshoorn. Maak 
aan mijn volk zijn misdaden bekend, aan het volk van Jakob zijn zonden. Zeker, 
ze zoeken mij dag aan dag, vol verlangen om mijn wegen te kennen, zoals een 
vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van zijn goden niet verzaakt. En 
ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en verlangen naar Gods 
nabijheid. ‘Waarom ziet u niet dat wij vasten, en merkt U niet op dat wij ons 
onthouden?’ Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven en jullie arbeiders 
afbeulen, omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën en er gewelddadig op 
los slaan. Als je op die manier vast, wordt je stem niet gehoord in de hemel. Zou 
dat het vasten zijn dat Ik verkies? Is dat een dag van onthouding: dat iemand het 
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hoofd buigt als een riet en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? Noemen 
jullie dat soms vasten, is dat een dag die de Heer behaagt? 
Is dít niet het vasten dat Ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van 
het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, en ieder juk breken? Is het niet: je 
brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand 
kleden die naakt is, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door 
als de dageraad, je zult spoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit, de 
majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je 
roept; als je om hulp schreeuwt, zegt Hij: ‘Hier ben ik’. Wanneer je het juk van de 
onderdrukking uitbant, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer 
je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan 
zal je licht in het donker schijnen, je duisternis wordt als het licht van het 
middaguur.  

 
Lied:  537: 1 + 2  (per couplet regels 1, 3, 5, 6, 7: cantorij; regels 2, 4, 8: allen) 
 
Lezing:  Mattheus 6: 1 - 6, 16 - 21 
 

Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien 
te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus 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. Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat 
dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je gift in het 
verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. 
En 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. Maar 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. 
 

Wanneer jullie vasten, doe dat 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. Maar als jullie 
vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je 
aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader die 
in het verborgene is, zal je ervoor belonen.  
 

Lied:  537: 3 + 4 (per couplet regels 1, 3, 5, 6, 7: cantorij; regels 2, 4, 8: allen) 
 
Enkele woorden  
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Het zetten van het kruisje  
 

Inleidende woorden 
 
De diaken van dienst zet een kruisje op het voorhoofd van de voorganger en zegt: 
‘Bekeer je en geloof het evangelie’.  
De voorganger zet een kruisje op het voorhoofd van de diaken en zegt dezelfde 
woorden. 
De voorganger nodigt wie dat wil naar voren, zet een kruisje op het voorhoofd en 
zegt: ‘Bekeer je en geloof het evangelie’. 
 
Tijdens het zetten van de kruisjes zingt de cantorij lied 51b. Leden van de cantorij 
die dat willen komen tijdens het zingen van lied 51b naar voren. Lied 51b wordt 
gezongen tot het laatste kruisje is gezet.  

 
Voorbeden 
 
Stil gebed 
 
‘Onze Vader’ 
 
Lied:  536  (1 allen, 2 cantorij, 3 allen) 
 
Een korte vooruitblik 
 
Gezongen zegenbede: 192b 
 
We verlaten in stilte de kerkzaal.  


