Vesperviering
vrijdag 26 november 2021

voorganger: Lidwien Meijer
lector: Gerarda Havermans - van Mourik en Yvon Westhuis
muziek: Leo de Kaper (zang) en Wim van der Steen (piano en zang)
camera: Elly Barendregt
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Muziek
Het is 17.00 uur: we steken de kaars aan.
Welkom
Inleiding
Welkom hier in deze ruimte, waar we de Adventtijd gaan inluiden. Een tijd van verlangen, en
uitzien naar het licht.
We zijn hier samen in de Naam van de Vader…
De meest donkere tijd van het jaar is aangebroken. Advent, een tijd van waken, stilte en
aandacht. We zien de tekenen van onze tijd. Die ons soms bang kunnen maken. Lees de
krant, kijk de TV, je schrikt er soms van, je wordt er verdrietig van.
Er zijn ook tekenen van hoop zichtbaar, en paden van recht en vrede, die wij ieder op eigen
wijze kunnen banen, hoe klein je wereldje ook is… je kunt iets van het licht laten groeien.
Beide kanten van deze medaille spelen mee in de lezing van vandaag: we worden
geconfronteerd met de chaos, de ontreddering en óók met het licht dat komt,
de vrede en een nieuwe tijd, de komst van de mensenzoon.
Wees waakzaam, klinkt het daarbij. Dat je de tekenen van het licht mag zien. Dat het licht
mag overwinnen, ook in jou.

Korte stilte

Lied: Scheur toch de wolken weg en kom (Gezangen voor Liturgie, nr. 633)
Scheur toch de wolken weg en kom.
Breek door de blinde muur en kom.
Doodsnacht regeert ons her en der.
De tijd is vol, uw Naam is ver.
Een vloed van tranen komt tot U.
Bloed uit de aarde roept tot U.
Al uw verworpen kinderen staan
op uit hun graf en zien U aan.
Mocht het toch waar zijn dat Gij hoort.
Dat niet vergeefs dit mensenwoord,
o God sinds mensenheugenis,
dat niet vergeefs dit lijden is.

2

Mochten wij zien dat Gij bevrijdt,
dat Gij geen god van doden zijt.
Breek door de blinde muur en kom.
Scheur toch de wolken weg en kom.

Openingsgebed
We bidden psalm 130 (Verzameld Liedboek, Huub Oosterhuis)
Uit de diepten roep ik jou, jij, Heer, hoor mijn stem.
Doe je oren open, jij, en luister naar mijn stem die om genade smeekt.
Zou jij zonden tellen, wie zal dat bestaan?
Maar bij jou is vergeving, zo wil jij gekend zijn.
Ik wacht op Hem, en hoop, mijn ziel wacht Hem, en volhardt.
Ik houd mij aan zijn woord.
Mijn ziel ziet uit naar hem,
zoals wie staat op wacht uitziet
naar de morgen naar het morgenlicht.
Israël, volhard in Hem, want bij Hem is genade –
kracht om te bevrijden is bij Hem, veel kracht.
Hij zal jou bevrijden, Israël,
uit de macht van de ongerechtigheid.

We zingen psalm 25 (Voor wie wachten, Henk Jongerius)
Verlos ons, laat er vrede komen,
vervul wat mensen dromen.
Zoudt Gij ooit mij te schade maken,
zullen mijn vijanden triomferen?
Neen, Gij zult ons nooit beschamen,
al die mensen die op U wachten.
Maar wie roekeloos met U breken
zullen te schande staan.
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Gij zijt goed en geen bedrieger,
wie dwalen wijst Gij rechte wegen.
Arme en ootmoedige mensen
geeft Gij kracht uw weg te gaan.
Al wat Gij doet is liefde en trouw
voor allen die uw verbond bewaren.

Evangelielezing - Lucas 21, 25-28.34-36
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren,
en op aarde zullen de volken in paniek raken,
radeloos door het gebulder van de zee en de golven.
De mensen zullen het besterven van schrik en spanning
om wat de wereld gaat overkomen,
want de hemelse machten zullen wankelen.
Dan zullen ze de Mensenzoon
met veel macht en heerlijkheid
zien komen op een wolk.
Als dat gaat gebeuren,
sta dan op, recht en fier,
want uw verlossing is dichtbij.’
Zorg ervoor dat u niet versuft raakt door de roes van dronkenschap
en door de zorgen van het leven,
en dat die dag u niet plotseling overvalt als een klapnet.
Want hij zal komen over alle bewoners van heel de aarde.
Blijf te allen tijde waakzaam en bid
dat u de kracht zult hebben
om te ontkomen aan alles wat er gaat gebeuren
en rechtop te staan voor de Mensenzoon.’

Gezongen acclamatie: Laat komen
Laat komen Hij die komen zal,
verlangend zien wij naar hem uit.

Overweging
Vanaf het begin van de kerk is het de gewoonte geweest om bij het begin van grote feesten,
Kerstfeest en Pasen, de voorafgaande nacht te waken. We kennen de Paaswake, en ook de
nachtmis met Kerstfeest kan gezien worden als een wake. En net als Pasen kent ook
Kerstfeest een wekenlange voorbereiding, de Advent. Een tijd waarin we iedere zondag een
kaars meer aansteken, waarin het licht mag groeien, door het duister heen. Het is een
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verwachtingsvolle tijd, die Adventstijd. We zien uit naar het licht, we verlangen zo naar licht,
naar licht in deze tijd, ónze tijd, die dikwijls zo donker kan lijken.
In het Evangelie spreekt Jezus van een donkere tijd: tekenen aan de hemel, volken in paniek.
Wij hoeven niet eens naar de hemel te kijken voor tekenen. Wij krijgen de tekenen te zien
via televisie, krant, Facebook of twitter. Coronacrisis, vluchtelingencrisis, klimaatcrisis, de
verschrikkingen van onze tijd. Besterft u het, in de woorden van Jezus, van schrik en
spanning, om wat de wereld gaat overkomen? Om wat de wereld nu al overkomt? Ligt u er
wel eens wakker van? Ik kan u vertellen: ik wel.
Maar wakker liggen en waken, waakzaam zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Als we
ergens wakker van liggen, dan komt dat vaak omdat we tobben, geen oplossingen kunnen
vinden voor problemen. We willen slapen, maar onze gedachten blijven in cirkeltjes
ronddraaien, en tenslotte staan we maar op, gaan we een filmpje kijken of een kopje thee
drinken om onze zinnen te verzetten. Misschien herkent u het.
Waakzaam zijn is een compleet andere houding dan wakker liggen. Als we waken hebben we
de slaap afgeschud, zijn we alert, houden we onze ogen open en onze oren gespitst. En nu
roept Jezus ons op om, te midden van al die tekenen die lijken te wijzen op het einde van de
wereld, waakzaam te zijn. Waakzaam, want… de Mensenzoon zal komen ‘met veel macht en
heerlijkheid’ zo konden we horen. Dat is apocalyptische taal, taal die spreekt van de eindtijd.
We hebben zo onze beelden van die eindtijd, en die zijn niet bepaald rooskleurig. De
eindtijd… Betekenen de tekens die we nu zien, de crises die ik hierboven noemde, dan dat
we op weg zijn naar het einde? Dat het alleen maar beroerder gaat worden?
Maar als dat zo zou zijn, heeft het dan nog zin om waakzaam te zijn? Dan zou je toch eerder
geneigd zijn je terug te trekken in je veilige huis, je veilige ‘bubbel’, je warme bed, om daar…
wakker te liggen en te tobben. Maar dat is niet de houding die Jezus van ons vraagt. Hij
spoort ons aan om waakzaam te zijn, te blijven speuren naar sporen van licht. Want ja, de
Mensenzoon komt, met macht: de macht van bevrijding en heerlijkheid: de heerlijkheid van
Gods Liefde.
Dit is waartoe we worden opgeroepen aan het begin van deze Advent tijd: om te speuren
naar het Licht van bevrijding en van liefde. Met dát Licht voor ogen kunnen we, in de
voetsporen van Jezus, ieder naar eigen vermogen, de vierkante meter waarop we leven een
beetje groener maken. Een beetje betere plek voor elkaar, en voor de generaties na ons.
Laten we met hoop en vertrouwen waken, uitkijken naar het Licht dat komt. Dat het zo mag
zijn.
Amen.

Meditatieve muziek
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Voorbeden
Gezongen acclamatie: Adem ons open (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 676)
Laat onze woorden stijgen
voor uw gezicht als wierook,
zie in ons het verlangen een mens te zijn van U.
Kom, adem ons open,
kom, adem ons open,
adem ons open.

God, in deze tijd waarin zoveel verwarring en onrust is,
zoeken wij bij U onze toevlucht.
(stilte)
Om waakzaamheid bidden wij.
Om open ogen en luisterende oren.
Opdat wij sporen van licht mogen herkennen,
Kleine tekenen van bevrijding en liefde.
Laat ons zingend bidden
Om hoop en vertrouwen bidden wij.
Om het uit te kunnen houden
In deze moeilijke, donkere tijd
Dat wij elkaar mogen steunen hierbij.
Laat ons zingend bidden
Om een ommekeer ten goede bidden wij
Dat de zachte krachten mogen overwinnen
Krachten van zorg, troost en toewijding
Dat we dat mogen zien. Dat dit ons mag bemoedigen.
Laat ons zingend bidden
Intenties van deze gemeenschap

Stilte

Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
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Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

Lied: Als groen dat in de wintertijd (Gezangen voor Liturgie, nr. 665)
Als groen dat in de wintertijd
aan onze bomen hangen blijft.
Als zaad dat in de koude grond
moet wachten tot de lente komt.
Zo is het Koninkrijk midden onder ons.
Een kind dat klein en ademloos
nog sluimert in de moederschoot,
totdat het uit zijn slaap verlost
als mens aan ons gegeven wordt.
Zo is het Koninkrijk midden onder ons.
Een stem die zonder groot geweld
gerechtigheid en vrede meldt.
De kleinen zullen het verstaan
en samen nieuwe wegen gaan.
Zo is het Koninkrijk midden onder ons.
Een naam die ons wordt doorgezegd.
Hij, die herkend wordt onderweg;
die komt en gaat en komen blijft
tot in het einde van de tijd.
Zo is het Koninkrijk midden onder ons.

Slottekst
Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen:
‘Hoe kun je het moment bepalen, waarin de nacht ten einde is en de dag begint?’
‘Is het ’t moment als je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?’ vroeg
een van zijn leerlingen. ‘Nee’, zei de rabbi.
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‘Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?’ vroeg een
ander. ‘Nee’, zei de rabbi.
‘Maar wat dan?’ vroegen de leerlingen ongeduldig.
‘Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of broeder ziet. Tot
dan is de nacht nog bij ons…’.
(bron: https://www.kuleuven.be/thomas/pastoraal/vieringen/)

Mededelingen
Zegen
God zal met je meegaan,
als licht in je ogen,
als lamp voor je voet,
als hand op je hoofd
en arm om je schouder,
als baken bij ontij
en verte die wenkt,
als groet op je lippen
en hoop in je hart,
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Lied: Ga met God (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 15)
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij al met je zijn
in zijn liefde je bewaren
in de dood je leven sparen
Ga met God en Hij al met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
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----------------------------------------------------------

De Vesperviering is een initiatief van parochianen
van Parochie De Goede Herder Maassluis-Vlaardingen-Schiedam
en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
van de pastoraatsgroep de Goede Herder Schiedam.
De Vesperviering wordt de laatste vrijdag van elke maand gehouden.
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