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Graag stilte ter voorbereiding op de vesper.
Allen gaan staan.

Openingswoord
Zingen NLB 806
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2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs:
straks wonen wij in een paradijs.
Allen gaan zitten.
Psalmgebed: we zingen en lezen 3 psalmen
Zingen psalm 121 (NLB)

2. Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
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uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.
3. De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.
4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
Lezen psalm 116 in beurtspraak
(hertaald door Ida M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde)
- Hem, de Heer, heb ik lief:
hij hoorde mijn roep om erbarmen;
- zijn oor heeft hij tot mij geneigd
in de ure dat ik hen riep.
- Toen koorden des doods mij omsnoerden,
naar mij grepen angsten voor de afgrond,
beklemming mij aangreep en pijn, ‒
- toen riep ik de naam van de Heer aan:
“laat mij, Heer, toch het leven behouden!”
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- Genadig de Heer en rechtvaardig;
onze God, hij is vol ontferming:
- de Heer hoedt wie argeloos zijn,
bracht mij, de verslagene, redding.
- Keer dan weder, mijn ziel, tot uw rust,
want de Heer heeft het voor u voltrokken:
- gij verloste mijn leven uit de dood,
hebt de tranen gewist van mijn ogen,
nam de aanstoot weg voor mijn voet.
- Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn
in het land waar de levenden zijn.
- Ik geloofde, óók toen ik sprak:
“al te diep word ik nedergebogen”,
- toen ik heb gezegd in mijn nood:
“heel het mensengeslacht is bedrieglijk”.
- Kan ik ooit vergelden de Heer
alwat hij voor mij heeft volvoerd?
- De beker des heils wil ik heffen,
aanroepen de naam van de Heer.
- de Heer mijn geloften inlossen
ten overstaan van heel zijn volk.
- De Heer ziet het nièt als gering,
het sterven van zijn getrouwen. ‒
- O, Heer, uw knecht mag ik zijn,
uw knecht ben ik, zoon van uw dienstmaagd:
want gij hebt mijn boeien ontsloten.
- Mijn dankoffer wil ik u brengen,
aanroepen de naam van de Heer,
- inlossen de Heer mijn geloften
ten overstaan van heel zijn volk:
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- in zijn voorhoven, in het huis van Jahwe:
waar ùw hart is, Jeruzalem, Godlof!
Zingen psalm 16 (GvL)
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Allen gaan staan.
Lezing Johannes 9: 1-13 en 35-39
In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind
was. Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was
toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’ ‘Hij
niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar
Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is,
moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft; straks
komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld
ben, ben ik het licht voor de wereld.’ Na deze woorden spuwde hij
op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder, hij streek die
op de ogen van de blinde en zei tegen hem: ‘Ga naar het badhuis
van Siloam en was u daar.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De
man ging weg, waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien.
Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat
niet de man die altijd zat te bedelen?’ De een zei: ‘Ja, die is het,’ en
de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het
echt.’ Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ Hij zei:
‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn
ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te wassen.” Ik ging erheen, en
toen ik me gewassen had kon ik zien.’ Ze vroegen: ‘Waar is die
man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. Toen namen ze de man die blind
geweest was mee naar de farizeeën.
Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de
Mensenzoon?’ ‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven,’
zei hij. ‘U kijkt naar hem en u spreekt met hem,’ zei Jezus. Toen zei
de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei:
‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen
zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’
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Allen gaan zitten.
Stilte
Allen gaan staan.
Lofzang van Simeon (NLB 159a, GvL 157)
(op de wijze van de lofzang van Maria)

1. Nu is het Woord gezegd
waarmee, o Heer, uw knecht
wordt vrijgekocht in vrede,
mijn ogen zijn vervuld
van ’t heil dat Gij onthult
en dat Gij doet geschieden.

2. Gij hebt het opgericht
voor aller aangezicht,
een schouwspel voor de tijden,
een licht is opgegaan,
het zal de nacht verslaan
en Israël verblijden.

Allen gaan zitten.
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Stil gebed
Voorbeden
Wie hardop een gebed wil uitspreken is daartoe uitgenodigd.
Na iedere voorbede zingen wij:

Allen gaan staan.
Slotgebed
Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw
koninkrijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in
verzoeking, maar verlos ons van den boze,want van U is het
Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen
Slotlied (op de melodie van “Licht, dat ons aanstoot …”)
Licht als een schijnsel in ons midden
vuur dat de duisternis verjaagt.
Licht waar wij dagelijks om bidden
waar ieder mens in nood om vraagt.
Licht van dit uur, laat ons weer vinden
de kracht, de moed om door te gaan.
Dat wij ons aan elkaar verbinden
en naast de ander durven staan.
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Licht oud symbool en simpel teken
van vuur dat deze wereld warmt,
dwars door de dood heen niet bezweken,
licht dat zo ieder mens omarmt.
Dat wij al lichtend warmte geven,
ja, dat de duisternis niet wint
en wij elkaar geluk toe leven
in zorg om ieder mensenkind.

Zegenbede
U wordt van harte uitgenodigd elkaar te ontmoeten bij een kop
koffie of thee.
Deze vesperdienst kwam tot stand door samenwerking tussen de
kerken vertegenwoordigd in de Raad van Kerken Maarssen.
Zie ook: www.kerkpleinmaarssen.nl
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