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Een kleine toelichting op de vespers:
De Vespers of vesperviering is een avondgebed (vespera betekent
avond). Deze viering is afkomstig uit de kloostertraditie en vindt
doorgaans plaats rond de klok van 17:00.
De Vespers is opgebouwd rond het lezen/zingen van een psalm, het
lezen van een bijbeldeel uit het Oude Testament en het Nieuwe
Testament en de gebeden. Tevens worden de cantica gezongen. De
cantica (betekenis: Bijbelse gezangen) bestaan uit het Magnificat en
het Nunc dimittis. Magnificat is het eerste woord van de Latijnse zin
Magnificat anima mea Dominum. Dit betekent ‘mijn ziel verheerlijkt
de Heer’. In het Nederlands is dit de lofzang van Maria. Nunc dimitis
betekent: laat ons nu heengaan en wordt in het Nederlands Lofzang
van Simeon genoemd.
In deze vesper zingen we Psalm 81 (Magnificat) en Gezang 4 (Nunc
dimittis).

Verantwoording: psalmen en liederen genoemd in deze liturgie zijn
deels afkomstig uit de bundel Weerklank, deels Psalmen 1773 en
Gezang 4.
De Bijbelteksten komen uit de Bijbel volgens HSV.

Moment van stilte
Openingsvers (allen zachtjes mee belijdend):
Voorganger: Heer, open mijn lippen
Allen:

Mijn mond zal zingen van Uw eer.

Voorganger: God, kom mij te hulp.
Allen:

Heer, haast U mij te helpen.

Avondlied: WK lied 521: 1

Psalmlezing: Psalm 67: 1-8
De volken zullen God loven
Een psalm, een lied, voor de koorleider, bij snarenspel.

God zij ons genadig en zegene ons;
Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten.

Dan zal men op de aarde Uw weg kennen,
onder alle heidenvolken Uw heil.
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.
De natiën zullen zich verblijden en juichen,
omdat U de volken rechtvaardig zult oordelen;
de natiën op de aarde zult U leiden.
De volken zullen U, o God, loven;
de volken zullen U loven, zij allen.
De aarde heeft haar opbrengst gegeven;
God, onze God, zegent ons.
God zegent ons
en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.

Zingen: Ps. 67: 1
D’ algoede God zij ons genadig
en zegen’ ons met overvloed.
Hij doe Zijn aangezicht gestadig
ons lichten en Hij zij ons goed!
Opdat elk genegen
Zich aan Uwe wegen
op deez’ aarde wenn’;
en de blinde heiden,
nu van God gescheiden
eens Uw heil erkenn’.

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 12: 1-11.
Instelling van het Pascha.
De Heere zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte:
Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal
voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot
heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze
maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een
lam per gezin.
Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er
samen met de buurman, die het dichtst bij het gezin woont,
een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij
het lam rekening houden met wat ieder eten kan.
U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje
van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten
nemen.
U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van
deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël
zal het slachten tegen het vallen van de avond.
En zij zullen van het bloed nemen en het aan beide
deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen
waarin zij het eten zullen.
Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur
gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden
moeten zij het eten.
U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water
gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn
poten en zijn ingewanden.
U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de

volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden.
En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan
uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten,
het is Pascha voor de Heere.

Zingen: Ps. 81 : 1 en 12 – Magnificat
Jubel voor de Heer, juich in uw gezangen.
Jakobs God zij eer. Hij heeft alle macht,
Hij is onze kracht, Hij moet lof ontvangen.

Ik zou u tot spijs welig graan doen groeien
en als klaar bewijs van de goedheid Gods
honing uit de rots als een beek doen vloeien.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 13: 1-15
De paasmaaltijd en de voetwassing
En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur
gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de
Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij
liefgehad had, liefgehad tot het einde.
Toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iskariot,
de zoon van Simon, al in het hart gegeven had Hem te
verraden, stond Jezus, Die wist dat de Vader Hem alle dingen
in handen gegeven had en dat Hij van God uitgegaan was en
tot God heenging, op van de maaltijd, legde Zijn kleren af,
nam een linnen doek en deed die om Zijn middel.

Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van
de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek
die Hij om Zijn middel had. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en
die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen?
Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu
niet, maar u zult het later inzien.
Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid
niet wassen! Jezus antwoordde hem: als Ik u niet was, hebt u
geen deel met Mij.
Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten,
maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem:
Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden
gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet
allen. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daar zei Hij: U
bent niet allen rein.
Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer
had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet
u in wat Ik aan u gedaan heb?
U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik
ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten
gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen
zoals Ik voor u hebt gedaan.

Zingen: Gezang 4: 1 -- Nunc Dimittis –
Zo laat Gij, Heer, uw knecht,
naar ’t woord hem toegezegd,
thans henengaan in vrede,
nu hij uw zaligheid,
zo lang door hem verbeid,
gezien heeft, op zijn bede.

Gedicht
Het kruis is als altijd de hinderpaal weer,
Waar men zich gevoelig aan stoot.
Geen mens accepteert graag een offer, o Heer
En zeker niet dat van Uw dood.
Men loopt veelal haastig om Golgotha heen
Omdat men Uw stem niet graag hoort,
Men roept al z’n trots en z’n hoogmoed bijeen
Want “schuld” is een akelig woord.
Soms geeft men het kruishout een streekje vernis,
Dan wordt het een brok romantiek.
De één zegt ons dat het een fabeltje is,
de ander: een fraai stuk antiek.
Men draagt Heer, Uw kruis als een soort amulet
Terwijl men Uw werken vernielt,
men nimmer een voet op de kruisheuvel zet
En nooit voor Uw kruis heeft geknield.

O Heer, laat de mensheid haar zonde weer zien
Waarvoor Ge als lam werd geslacht,
dan ziet men weer iets van het offer misschien
dat Gij aan het kruis hebt gebracht.

Stilte

Dienst der gebeden
Zingen: WK lied 139: 1,4 en 5.

4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij Uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die Uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Zegenbede en heenzending

In stilte verlaten we de kerk

Op verzoek van de koster wordt u vriendelijk gevraagd de
liturgie mee naar huis te nemen.

