
- 1 - 

Liturgie oecumenisch vesper dinsdag 30 maart 2021 
 

 

Statie: Jezus ontmoet zijn heilige Moeder 
 
 
 

Afbeelding: herkomst onbekend 
         foto Mark Sachs 

 
 
 
 
 
 
 
Voorgangers: Gerdien van der Horst en Matthijs Marell 
Pianist: Geurt van de Brink 
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Welkom 
 
Lied bij het aansteken van de kaars 
Melodie wordt een aantal keer herhaald en de tekst eenmaal gedeclameerd 

 
Inleiding Lied 
 
Luisteren naar: Kan ik iets voor je doen? De Dijk 
 
Kan ik iets voor je doen? 
Kan ik iets voor je zijn 
In dit wrange seizoen 
Met zijn kruipend venijn 
Kan ik iets voor je zijn 
Met een blik een gebaar 
Met een arm om je heen 
Of een hand uit je haar 
Kan ik iets voor je zijn 
In je grote gemis 
Omdat wie je zo liefhad 
Er nu niet meer is? 
Kan ik iets voor je doen? 
Met een blik met een woord 
Dat doet denken aan toen 
Dat je even weer voort? 
Is er iets wat je wilt 
Wat je stilte verstoort 
In het kaal en het kil 
Wat je graag van me hoort 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat je helpt in de pijn? 

Wat iets voor je betekent 
Wil ik graag voor je zijn 
Kan ik iets voor je doen? 
Misschien een lied een gedicht 
Dat je wanhoop benoemt 
En je last iets verlicht? 
Waar je droevig van wordt 
Maar toch huilend om lacht 
Dat je dagen verkort 
Dat je nachten verzacht 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat troost in je verdriet? 
Want straks moet je weer verder 
Ook al wil je nog niet 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent 
Zou ik graag voor je zijn 
Kan ik iets voor je zijn 
Een soort arm om je heen? 
Zodat het iets minder schrijnt 
En je niet zo alleen? 
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Drempelgebed 
 
V: God, die van mensen houdt, wij leggen onszelf aan U voor met alles wat ons bezighoudt, 
     met alles wat ons lukt en alles waarin wij falen. 
     Help ons ons leven opnieuw te bezien in het licht van uw heil. 
A: Geef ons het hart om u te verwachten en elkaar in liefde te ontvangen. Amen 
 
 
Psalmengebed: Psalm 139 
Uit Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij 
  
 

Wij zingen het avondlied: Licht voor de wereld 
 

 
 
5. Jezus, gekruisigd - met ontzag en deernis 
Zie ik uw zorg voor moeder en voor leerling, 
Liefde is dorst naar vrede zonder einde, 
Water dat wijn wordt. 
 
 
Lezing: Johannes 19: 25-27 (uit: Bijbel in Gewone Taal) 
Bij het kruis van Jezus stonden vier vrouwen. Het waren zijn moeder Maria en haar 
zus, en verder Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. 
Jezus zag zijn moeder. En naast haar zag hij de leerling van wie hij veel hield. Toen 
zei Jezus tegen zijn moeder: ‘Hij is nu uw zoon.’ En tegen zijn leerling zei hij: ‘Zij is 
nu jouw moeder.’ Vanaf dat moment zorgde die leerling voor Maria. 
 
Woord van de Heer 
A Wij danken u God 
 
 
Gedachte bij de lezing 
 
Meditatief pianospel – gelegenheid voor persoonlijke overdenking 
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Passielied: Jezus, om uw lijden groot 

5 Here, om uw bloedig zweet 
Als ge alleen de wijnpers treedt 
Om de kelk vol bitter leed 
Kyrie Eleison 
 
 

6 Om het zwijgen, het geduld, 
Waarmee Gij de wet vervult, 
Als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
    Tekst: Jan Wit 

 

Gebed 
 
We sluiten af met het Onze Vader: 
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 de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 
Slotlied: Zoekend naar licht, hier in het duister, vers 2 en 3 
(Zie liturgie maandag voor de melodie) 

 

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen 
Zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
Zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
 

 
3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 
Zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek ons voor allen, 
U bent de vredevorst. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het 
duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

Vertaling: Elly Zuiderveld-Nieman 
melodie: Bernadette Farrell 

Zegenbede 
V.   Moge de almachtige God ons zegenen en behoeden, 
       in de Naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. 
A    AMEN. 


