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Vesperviering 

vrijdag 31 maart 2023 

 
voorganger: Lidwien Meijer 
lector: Gerarda Havermans - van Mourik en Yvon Westhuis 
muziek: Wim van der Steen (piano en zang) 
camera: Jan Voorbraak 

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

Muziek 
 
 

Het is 17.00 uur: we steken de kaars aan      
 
 

Welkom en inleiding         
 
U allen weer een hartelijk welkom in deze Vesper. De eerste in de Zomertijd! Met het 
verzetten van de klok is het een uur langer licht. Al zijn de ochtenden nu juist weer wat 
donkerder. 
Ook in het kerkelijk jaar bewegen we naar het Licht toe, het Licht van Pasen. We staan op de 
drempel van de Goede Week, waarin de dagen ieder hun eigen kleur, hun eigen ritme 
hebben. 
U bent van ons gewend dat we in de Vesper het evangelie lezen van de zondag. Dat doen we 
deze keer niet. Want zondag is het Palmzondag, en het intochtverhaal is zó verbonden met 
die dag, dat we dat niet naar voren wilden halen. We lezen dus een andere tekst, een tekst 
die ons al wat voorbereidt op het lijden dat Jezus te wachten staat. 
We horen over een naamloze vrouw die een flesje kostbare olie over Jezus uitgiet. Waarom 
ze dat doet? Zelf zegt ze er niets over, het is Jezus die er betekenis aan geeft: “Ze heeft de 
nardusolie voor mijn begrafenis nu al over mij uitgegoten”. Maar teksten uit de Bijbel zijn 
nooit eenduidig. Laten we dus gaan luisteren, en ontdekken wat deze oude woorden aan 
ons, ieder voor zich én als gemeenschap, nu, op dit moment in ons leven, te zeggen hebben. 
 
 

Korte stilte 
 
 

Lied: Heer laat uw woord ons leiden (melodie: Lam Gods dat zo ….., GvL nr. 630)

 
Heer laat uw woord ons leiden 
dat ons door alle tijden 
uw boodschap doet verstaan; 
Heer, wil met uw genaden 
uw kind’ren overladen, opdat wij veilig tot U gaan. 
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Gij zijt de Weg en Waarheid. 
Schenk ons in volle klaarheid 
uw Woord als daag’lijks brood. 
Geef ons uw licht en leven. 
Leer ons aan ieder geven uw grote liefde tot de dood 

 
 
Openingsgebed          
 
Eeuwige God, wees bij ons, hier in deze ruimte, 
in deze tijd, zo vlak voor de Goede Week 
waarin we gedenken hoe Jezus eerst werd verheerlijkt in Jeruzalem,  
het was licht en warm, 
en daar toen werd vernederd, en gebroken, 
het was er donker en koud.  
Help ons in deze tijd, waarin zoveel mensen lijden onder armoede, zorgen en angst, 
toch steeds het licht blijven doorgeven en voeden, 
op alle momenten, op alle plaatsen waar we zijn.  
Amen. 
 
 

We bidden psalm 23 (Verzameld Liedboek, Huub Oosterhuis)    

 
allen: Mijn Herder, Gij alleen 
 het zal mij nooit aan iets ontbreken. 
 
lector: Gij brengt mij in een oase van groen. 
 daar strek ik mij uit aan de rand van het water, 
 daar is het goed rusten. 
 
allen: Mijn Herder, Gij alleen 
 het zal mij nooit aan iets ontbreken. 
 
lector: Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder, 
 vertrouwde wegen, Gij voor mij uit, 
 want trouw is uw naam. 
 
allen: Mijn Herder, Gij alleen 
 het zal mij nooit aan iets ontbreken. 
 
lector: Al moet ik het duister in van de dood, 
 ik ben niet angstig, Gij zijt toch bij me, 
 onder uw hoede durf ik het aan. 
 
allen: Mijn Herder, Gij alleen 
 het zal mij nooit aan iets ontbreken. 
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lector: Gij nodigt mij aan uw eigen tafel. 
 En allen die tegen mij zijn  

moeten het aanzien: dat Gij mij bedient,  
dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren, 

 dat Gij de beker vult tot de rand. 
  
allen: Mijn Herder, Gij alleen 
 het zal mij nooit aan iets ontbreken. 
 
lector: Overal komen geluk en genade 
 mij tegemoet, mijn leven lang, 
 en altijd kom ik terug in de vrede van uw huis, 
 tot in lengte van dagen. 
 
allen: Mijn Herder, Gij alleen 
 het zal mij nooit aan iets ontbreken. 
 

 
Lied: Psalm 25 (Voor wie wachten, Henk Jongerius o.p.) 

 
God in de hemelen,  
zie naar uw mensen, 
wijs ons de weg van het leven. 
 
Wijs mij uw wegen, leid mij op uw paden, 
doe mij ervaren hoe Gij mensen redding brengt: 
want op U wacht ik, al mijn levensdagen 
 
Gij denkt aan mensen, bent om ons bewogen 
van den beginne één en al barmhartigheid: 
ontrouw en zonden wilt Gij ons vergeven. 
 
Betoon uw goedheid en maak waar uw woorden: 
aan al wie dwalen wijst Gij rechte wegen: 
kwetsbare mensen geeft Gij kracht uw weg te gaan. 
 
 

Evangelielezing – Matteüs 26, vers 6 - 16      
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 
Zalving te Betanië 
Terwijl Jezus zich te Betanië bevond in het huis van Simon de Melaatse, kwam er een vrouw 
naar Hem toe met een albasten vaasje zeer dure balsem.  
Zij goot die uit over zijn hoofd terwijl Hij aan tafel lag. 
Toen de leerlingen dit zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden: “Waar is die verkwisting 
nu voor nodig?  
Het had immers duur verkocht kunnen worden ten bate van de armen.” 
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Jezus bemerkte het en sprak tot hen: “Waarom valt ge deze vrouw lastig?  
Het is toch een goed werk dat zij aan Mij heeft gedaan.  
Armen hebt gij altijd in uw midden, maar Mij niet.  
En toen die vrouw deze balsem over mijn lichaam uitgoot, deed zij iets dat heen wijst naar 
mijn begrafenis.  
Voorwaar, Ik zeg U: waar ook ter wereld deze Blijde Boodschap verkondigd zal worden, zal 
tevens ter herinnering aan haar verhaald worden wat zij gedaan heeft.” 
Hierop ging een van de twaalf, Judas Iskariot geheten, naar de hogepriester en zei: “Wat wilt 
ge mij geven als ik Hem u in handen speel?”  
Zij betaalden hem dertig zilverlingen uit.  
En van toen af zocht hij een gunstige gelegenheid om Hem over te leveren.   
Woord van de Heer. 
Wij danken God. 
 

 
Gezongen acclamatie (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 210)  

 
Dit ene weten wij en aan dit één 
houden we ons vast in de donkere uren: 
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren, 
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen. 
 
 

Overweging           
 
Jezus staat aan het begin van deze evangeliepassage vlak voor zijn lijden en dood. Hij gaat 
nog een keer eten, bij Simon, de melaatse, een man die leeft aan de rand van de 
samenleving, ziek en arm.  
En daar is ineens die vrouw met een kruikje nardusolie. En deze giet die kostbare olie zomaar 
uit over het hoofd van Jezus. Zij zalft hem, een heel oud ritueel.  
Koningen werden gezalfd door de profeten. We spraken de woorden uit van psalm 23. Dat 
Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren…  
Als straks koning Charles officieel wordt gekroond, zal dit ritueel ook plaatshebben. De 
Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury gaat hem zalven.  
De vrouw in het evangelie is ook een soort profetes. Ze voorvoelt wat Jezus te wachten 
staat, een smadelijk einde. Zij schenkt hem hiermee al haar liefde… en liefde is nooit 
kieskeurig, mondjesmaat, maar overvloedig! 
Dan komt de nuchtere kritiek. De leerlingen roepen dat het verspilling is. De leerlingen 
zetten hun petten op van boekhouders, niet van liefdevolle vrienden. Is dat nou niet zonde 
van het geld, zeggen ze, we hadden er zoveel armen van kunnen voeden.  
Er is nog genoeg tijd om de armen te helpen, zegt Jezus hierop. Maar ik ben er straks niet 
meer. En reken erop, zegt hij, dit zal niet vergeten worden, deze gave. De vrouw heeft iets 
gegeven wat kostbaarder is dan alle geld, ze verbeeldt het oprechte geloof in de Messias, de 
gezalfde.  
Iets welgemeend geven is prachtig. Je uit je waardering voor iemand. En hoeveel het dan 
gekost heeft: dat is niet waar het om gaat. Dan is het pijnlijk als de omgeving daar 
laatdunkend over doet, kritisch over is, zonder meegevoel.  
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Dit verhaal is het begin van het lijdensverhaal. Mattheus laat dit verhaal eindigen met de 
ontdekking van het lege graf, ook door vrouwen, die op paasmorgen naar het graf kwamen 
kijken. De vrouwen hebben in het lijdensverhaal een lichtgevende rol, van begin tot aan het 
einde, en op Paasmorgen zijn ze er ook als eerste, bij het nieuwe begin!  
Amen. 
 
 

Stilte 
 
 

Lied: Gezegend zijt Gij (Gezangen voor Liturgie, nr. 604) 

 
voorzang: Gezegend zijt Gij levende God 
 omwille van Hem de zoon van de mensen. 
allen: Gezegend zijt Gij levende God 
 omwille van Hem de zoon van de mensen. 
 
voorzang: Woord en gestalte van uw heerlijkheid, 
 beeld en gelijkenis van uw trouw. 
allen: Woord en gestalte van uw heerlijkheid, 
 beeld en gelijkenis van uw trouw. 
 
voorzang: Die werd vernederd en gebroken, 
 die werd verheven in uw licht. 
allen: Die werd vernederd en gebroken, 
 die werd verheven in uw licht. 
  
voorzang: Die ons een nieuwe naam zal geven, 
 die onze weg is door de dood.  
allen: Die ons een nieuwe naam zal geven, 
 die onze weg is door de dood. 
 
voorzang: Die wij herkennen, die wij verkondigen 

die onze weg is door de dood. 
allen: Die wij herkennen, die wij verkondigen 
 die onze weg is door de dood.  
 
 

Voorbeden en intenties         
Acclamatie 
 
Eeuwige, erbarm U over ons. 
 
 
Worden wij stil met elkaar… om te bidden.  
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God we bidden voor al die mensen die bedreigd worden, 
omdat ze net als Jezus in verzet komen tegen de heersende machten.  
We zien het in Rusland, in Iran, in Oeganda en op zoveel plaatsen, 
dat hun verzet gezien wordt en gekend, dat zij veiligheid en vrijheid vinden.  
Laat ons zingend bidden. 
 
We bidden voor hen die leiding geven in het onderwijs, in de zorg, de politiek, 
dat zij mensen die voor hen werken echt zien staan,  
met hun talenten, hun aandacht en liefde voor het werk 
Laat ons zingend bidden. 
 
Eeuwige God, we bidden voor onszelf.  
Dat we in staat mogen zijn te geven die we zijn, wat we hebben.  
Dat we erop vertrouwen dat dit genoeg is, hoe klein het soms ook lijkt te zijn.  
Laat ons zingend bidden. 
 
Intenties 
 
 

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. 
 

 
Stilte 
 
 

Lied: Zoals een moeder zorgt (Gezangen voor Liturgie, nr. 659) 

 
Zoals een moeder zorgt 
voor kinderen, haar toevertrouwd, 
en waarborgt dat zij leven: 
zo werkt een god van liefde, en geen uur 
verflauwt zijn vuur. 
Niet meer verstomt het woord 
dat Gij ons hebt gegeven. 
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Het neemt ons bij de hand, 
dat woord, geduldig voert het ons 
uit angstland weg naar vrijheid. 
Zo onbegaanbaar dwars die weg,  
zo hoog, zo heet en droog – 
laat mij niet moeten gaan 
als Gij niet zelf nabij zijt. 
 
Een waterval van licht, 
van vreugde en gerede hoop, 
van inzicht en vertrouwen: 
zo overkomt Gij mensen,  
ik besta uw woord en ga. 
Nog weet ik niets van U, 
ooit zal ik U aanschouwen. 
 
 

Slottekst           
 
Armen zijn overal,  
maar de diepste armoede is dat niemand van je houdt.  
We hoeven geen grootse dingen te doen om te laten zien  
hoe groot onze liefde is voor God en onze naaste.  
Slechts de intensiteit van de liefde die we in onze gebaren leggen,  
maakt ze iets moois voor God.  
(Moeder Teresa) 
 
 

Mededelingen 
 
 

Zegen            
 
 

Zegenlied: Behoed en bewaar jij ons (Zangen van Zoeken en Zien, nr. 252)  
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God. 
Wijs Jij ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn. 
Omgeef Jij ons met jouw zegen. 
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God. 
Wees met ons in alle lijden. 
Wees warmte en licht, een mens’ lijk gezicht, 
nabij ons in donk’ re tijden. 
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Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen, 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft; 
geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God. 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn, 
en zet ons op nieuwe wegen. 
 
 

Meditatieve muziek ter afsluiting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

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. 


