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Muziek
Het is 17.00 uur: we steken de kaars aan
Welkom
De klok heeft geluid, de kaars brandt, en ik mag u welkom heten in deze vesperviering.
Dus: van harte welkom allemaal!
Het is de laatste vesper van dit seizoen, want in juli slaan we een maand over. En dan hopen
we u weer in augustus te ontmoeten. Fijn dat u allen bent gekomen. Ik hoop dat we met
elkaar een mooie viering mogen hebben.

Inleiding
Iedere dag maken we talloze keuzes. Soms bijna onbenullige: een boterham met
bosbessenjam of een beschuitje met marmelade, een blauwe of een witte bloes. Dat is niet
zo ingewikkeld. Maar soms kan een keuze ook heel ingrijpend zijn: de ene medische
behandeling ondergaan of de andere, blijven wonen in je vertrouwde omgeving of verhuizen
naar een andere plek. Bij zulke ingrijpende keuzes proberen we de consequenties zo goed
mogelijk te overzien, voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen, en verstandig te zijn. Dat is
niet gemakkelijk, maar vaak komen we er wel uit.
Ook Jezus vraagt ons om een keuze te maken, zo horen we vandaag in het evangelie. Een
keuze, waarvan de gevolgen niet zijn te overzien, waar lijstjes met plussen en minnen niet bij
helpen, en waarbij ons verstand tekort schiet. Voor die keuze is moed nodig. En niet alleen
moed, ook volharding en vertrouwen. Écht voor Jezus kiezen is een sprong in het duister, in
het ongewisse. Tegelijk is het een sprong in het licht van zijn liefde.

Korte stilte
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Lied: Ik zoek U met gesloten ogen (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 167)
Ik zoek U met gesloten ogen
en altijd anders dan ik dacht
hebt U zich over mij gebogen
zoals een moeder in de nacht.

Mij wacht de nacht. Ik wil vertrouwen
want vrede is een ver gezicht.
Wil, als ik val, mij levend houden
en als ik ga, wees dan mijn licht.

Mijn wil, mijn weg, mijn woorden wegen
ik durf nog niet de nacht is dicht
zo ben ik met mijn ziel verlegen
de eeuwigheid valt mij niet licht.

Zo vaak is over U gelogen
zo anders over U gedacht –
U kent ons, U die bent bewogen,
die met ons huilt en met ons lacht.

Soms roep ik U met grote vragen
moet ik door diepe stilten gaan
ga dan met mij en wil mij dragen
en spreek mij in mijn wezen aan.

Ik zoek U met gesloten ogen
en altijd anders dan ik dacht
hebt U zich over mij gebogen
zoals een moeder in de nacht.

Openingsgebed
Wees bij ons goede God, in het licht van deze namiddag,
in deze onzekere, donkere tijden in Europa, in onze wereld.
Wees bij ons hier in deze ruimte, in deze stad.
Wees bij al die mensen in hun eigen ruimte thuis.
Geef dat we U ontmoeten mogen vandaag, Uw licht, uw liefde,
uw vrede en bevestiging.
Help ons daarbij door uw Heilige Geest, die met ons gaat op onze wegen,
hier op deze dag en in al onze dagen.
Amen.

We bidden psalm 121 (Verzameld Liedboek, Huub Oosterhuis)
Ik sla mijn ogen op naar de bergen:
Zou iemand mij komen helpen?
Ja, mijn God komt mij helpen.
De schepper van hemel en aarde.
Hij zal niet toelaten dat je struikelt,
Hij zal niet slapen, Hij waakt over jou.
De schepper van hemel en aarde.
Nee, slapen en sluimeren zal Hij niet,
Hij waakt over heel zijn volk.
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Ja, mijn God komt mij helpen.
De schepper van hemel en aarde.
Onze God houdt de wacht,
Als een schaduw over je heen.
De schepper van hemel en aarde.
Overdag zal de zon je niet steken
En ’s nachts zal de maan je geen kwaad doen.
Ja, mijn God komt mij helpen.
De schepper van hemel en aarde.
Hij houdt alle kwaad van je af,
Hij neemt je onder zijn hoede.
De schepper van hemel en aarde.
En waar je ook gaat of staat,
God zal je behoeden voor eeuwig.
Ja, mijn God komt mij helpen.
De schepper van hemel en aarde.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen:
Zou iemand mij komen helpen?
Ja, mijn God komt mij helpen.
De schepper van hemel en aarde.

We zingen psalm 16I (Gezangen voor Liturgie, blz. 19 t/m 21)
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij u zoek.
Die ik mijn Heer noem, staat mij voor ogen,
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.
Ik zeg tot de Heer, Gij zijt mijn Heer. Gij gaat mij
Te boven, ik kan er niet bij,
maar kies voor degenen die hier op aarde zijn zoals gij.
Die ik mijn Heer noem, staat mij voor ogen,
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.
Niets wil ik weten van hen die betalen met bloed
en offer aan hun idool.
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U zal ik erven, U mag ik drinken,
Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond.
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij u zoek.
Die ik mijn Heer noem, staat mij voor ogen,
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.
U zal ik loven, Gij die mij raad schaft,
Stem in mijn binnenste licht in mijn nacht.
Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer:
Gij laat niet toe dat ik val in het niets.
Die ik mijn Heer noem, staat mij voor ogen,
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.
Gij zult mij leren te overleven.
Onder uw ogen leef ik op.
Koesteren zult gij mij in uw hand.
God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij u zoek.
Die ik mijn Heer noem, staat mij voor ogen,
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.

Evangelielezing – Lucas 9, verzen 51-62
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes
Toen de tijd naderde dat Hij zou worden weggenomen, koos Jezus vastberaden Jeruzalem
als reisdoel.
Hij zond boden voor zich uit, maar toen die in een Samaritaans dorp kwamen om zijn komst
voor te bereiden, wilde men Hem niet ontvangen, omdat Hij Jeruzalem als reisdoel had
gekozen.
Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dat merkten, zeiden ze: `Heer, zullen we zeggen dat
er vuur uit de hemel moet neerdalen om hen te vernietigen?’
Maar Hij keerde zich om en wees hen terecht.
Toen gingen ze naar een ander dorp.
Terwijl ze hun reis voortzetten, zei iemand onderweg tegen Hem: `Ik wil U volgen, waar U
ook naartoe gaat.’
Jezus zei tegen hem: `De vossen hebben een hol, en de vogels van de hemel een nest, maar
de Mensenzoon kan nergens het hoofd neerleggen.’
Tegen een ander zei Hij: `Volg Me.’
Die zei Hem: `Heer, sta me toe eerst mijn vader te gaan begraven.’
Maar Hij zei hem: `Laat de doden hun doden begraven; u moet het koninkrijk van God gaan
verkondigen.’
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Weer een ander zei: `Ik wil U volgen, Heer, maar sta me toe eerst thuis afscheid te nemen.’
Tegen hem zei Jezus: `Wie de hand aan de ploeg slaat en dan nog eens omkijkt, deugt niet
voor het koninkrijk van God.’

Gezongen acclamatie: Woord dat ruimte schept
(Zangen van Zoeken en Zien, nr. 506)
Woord dat ruimte schept,
toekomst, wijd licht land
waar gerechtigheid
als rivieren stroomt,
waar een wijnstok bloeit
tegen klippen op –

even is het waar
en dan is het weg.
Toon mij niet vergeefs
wat mijn ziel verlangt,
geef dat ik volhard
in uw vergezicht.

Overweging
Vastberaden loopt Jezus zijn tocht naar Jeruzalem, vastberaden…. Zeker van zijn zaak. Hij
moet hier zijn, op deze weg. Dat is waar het nu om gaat.
En dan is er een tegenvaller. Ze kunnen niet overnachten in een Samaritaans dorp.
‘Heer doe wat’, roepen de leerlingen. ‘Spreek een vloek uit over de mensen hier. Wat
denken ze wel…’ Jezus wijst de leerlingen dan streng terecht. Wat zou hij tegen ze gezegd
kunnen hebben, vroeg ik me af.
Ik denk iets als: ‘Jongens en meisjes … laat los. Laat die mensen die ons niet willen
ontvangen met rust. Dan maar niet. Laten we doorgaan…. De weg is nog lang. Laat dit dorp
achter je. Ook in je gedachten. Zoiets moet hij gezegd hebben.’
Dan zijn er drie leerlingen die terugschrikken voor het vervolgen van de weg naar Jeruzalem.
Mijn vader en moeder … mijn werk, mijn bezit. Er is zoveel dat hen tegenhoudt.
Laat alles los, zegt Jezus tot hen. Het klinkt heel ingrijpend. Ik denk dat Jezus bedoelt: Weet
wel, als je voor mij kiest, dan laat je ook wat achter, wat dan niet meer mogelijk is. Een
beetje kiezen kan niet. Je doet het helemaal, of je doet het niet.
Zelf hecht hij aan geen enkel bezit. Hij is helemaal vrij, hij had al het materiële losgelaten en
ook allerlei immateriële belangen. Hij was niet uit op succes of macht.
Het is een moeilijke boodschap die hieruit spreekt. Ik hou wel van zekerheid. Ik ben wel
gehecht aan mijn huis, een kring mensen om me heen, bepaalde tradities, waarin ik me
veilig voel. Zeker met het ouder worden neemt dat toe.
Uiteindelijk gaat het om het koninkrijk van God, staat er aan het eind.
Hoe kunnen we het best dit koninkrijk dienen, tegenwoordig stellen?
De huidige paus brengt dit mooi in de praktijk. Hij wil niet de uiterlijkheden van de Kerk
dienen, maar de eenvoudige gelovigen, in wie hij iets van dat rijk van God ontmoet. Geen
grote plechtigheden, geen dure kledij, maar de eenvoud, het spontane, het delen van wat je
hebt, van wie je bent. Daarin komt het aan het licht. Indrukwekkende beelden heb ik op mijn
netvlies van paus Franciscus op een leeg plein tijdens die coronaramp, bij de muur in
Jeruzalem, bij het voeten wassen van de armen op Witte Donderdag.
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Laat los, horen we vandaag, dat wat je in de weg kan zitten om bij deze kern te komen.
Mogen wij daarom leren onderscheiden waar het in Gods koninkrijk op aankomt, en daarin
steeds meer wijze mensen worden.

Stilte
Meditatieve muziek
Wierook
Voorbeden
Gezongen acclamatie: Laat onze woorden stijgen
(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

Worden we stil, om samen te kunnen bidden.
Voor mensen die vastzitten in beklemmende banden,
Dat zij kracht en moed vinden, te breken met wat heilloos is,
Dat zij hoop blijven koesteren op een betere toekomst.
Laat ons zingend bidden Kom adem ons open
Voor alle mensen die zich geroepen weten
Door Jezus, uw Zoon.
Dat zij zich laten leiden door zijn idealen, zich laten raken in hun hart.
Dat zij in woord en daad opkomen voor zijn rijk van liefde en goedheid.
Laat ons zingend bidden…
Voor allen die zich belangeloos inzetten voor hun naasten,
Dat zij zich niet laten teleurstellen door tegenslag.
Maar vastberaden voort mogen gaan.
Dat zij bemoediging mogen vinden in het evangelie.
Laat ons zingend bidden…
Intenties
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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.
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: Kom en volg mij
Kom en volg mij op de weg,
gehoorzaam aan de schriften
die zijn vervuld in wat ik zeg:
zij zullen u verlichten.

Ik geef u niet de overvloed
waarvan de mensen dromen,
maar kracht die overwinnen
doet wat ons wil overkomen.

Kom en volg mij op de weg
waarvan het eind verhuld is,
maar wie volbrengt wat ik hem zeg,
draagt de vervulling in zich.

Kom en volg mij op de weg
die mensen zal verbinden,
de zwakken in hun rechten
zet en zicht geeft aan verblinden.

Vraag niet of hij wel veilig is,
maar durf mij te geloven:
ik ben voor u in duisternis
het schijnsel voor uw ogen.

Kom en volg mij op de weg
en doe elkander leven.
Ontvang wat u tot vrede strekt
als zegen van Godswege

Mededelingen
Slottekst
Laat mij voortgaan op de weg die ik gekozen heb.
Dat ik trouw mag zijn aan een waarachtige inzet,
ontvankelijk voor de dag die Gij mij geeft.
Dat ik mag groeien in geduld met mezelf met een open oog
voor mijn mogelijkheden en grenzen.
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Leer mij leven met de pijn van de onmacht
en met de vreugde om elk teken van hoop.
Richt mij, God, op uw weg van recht en waarheid.
Bewaar mij op al uw wegen.
Dat ik mens mag zijn van verzoening
met een hart vol vrede.

Zegenwens
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:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
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 zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

----------------------------------------------------------

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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