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Thema voor de viering van de vespers in de Veertigdagentijd 2021 

 

7 werken van Barmhartigheid 

Mattheus 25 

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap 
van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen 
alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van 
elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de 
schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de 
koning tegen de groep rechts van zich zeggen: ”Jullie zijn door mijn Vader 
gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de 
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en 
jullie gaven me te eten, ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was 
vreemdeling, en jullie namen me op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik 
was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij 
toe. ”Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: ”Heer, wanneer 
hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken 
gegeven? Wanneer hebben we u als vreemdeling gezien en opgenomen, u 
naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in 
de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun 
antwoorden: ”Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor de 
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.”……..  

 

7e werk: In Tobit 1 staat naast het voeden van de hongerigen, het kleden 
van de naakten, het begraven van de doden. Dit is als zevende werk van 
barmhartigheid toegevoegd. In de Joodse traditie al lang een onderdeel van 
de reeks.  

(8e werk Nog later kwam een achtste werk onder de aandacht: het brengen 
van vrede. In de 12e eeuw werden 7 geestelijke werken van barmhartigheid 
toegevoegd. Barmhartigheid lijkt nooit af.) 
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Orde van dienst voor de vespers vanaf 24 februari ‘21 
 
 Vaste beginmuziek  

 
 Woord van welkom:  

 
 

 Aansteken kaars met het licht van de paaskaars   
  
Omdat wij niet kunnen leven in het donker, 
omdat wij geloven dat de Eeuwige onze God, een God van licht is, 
omdat Hij ons groet  
en met zijn groet het duister doorbreekt, 
en de verwachting wekt van de komst van zijn vrede, 
steken wij de kaars aan. 
 
 

 Intro  
 

Vandaag staan we stil bij ….. 
 

Leesrooster voor de vespers: 
Psalmgebed:   
Psalm 42  : dorst       op 24 februari  
Psalm 126 : vreemdeling zijn     op 3 maart 
Psalm 104, v. 1-6;24—25;27-30: bekleed zijn  op 10 maart 
Psalm 23 : pastoraal betrokken   op 17 maart 
Psalm 22, 1 – 11;20: in benauwdheid   op 24 maart 
Psalm 116: in het stervensuur    op 31 maart 
 

 Muziek (uit Taizé)  
 
Lezing  
Johannes 4, 1 – 14:  water geven uit de bron   op 24 februari 
I Koningen 17, 1 – 16: onderdak bieden   op 3 maart 
Jesaja 61, 1-3; 10-11: bekleed met gerechtigheid  op 10 maart 
Lucas 5, 17- 20  mannen met zieke vriend   op 17 maart 
Handelingen 12, 1 – 7 gemeente bidt voor gevangene op 24 maart 
Lucas 23, 50-56 Jozef van A. biedt graf voor J.  op 31 maart 
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 Korte stilte    

 
 Mogelijkheid voor tekst of gedicht 

 
 Lied of muziek (meditatieve) 

 
 Gebeden 

 
- Voorbeden of avondgebed 

In stilte zoeken wij Gods aangezicht, met gebeden voor onszelf, 
met gebeden voor de ander met wie wij begaan zijn. 
 

- Stil gebed 
 

 
- Gebed des Heren 

U die zich als een moeder ontfermt bidden wij 
 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen,  
en úw wil gedaan worden, 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit 
tot in eeuwigheid. 
AMEN.     
 
 

 Lied 
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 Zegenbede:  

v. Elk jaar opnieuw vernieuwt u ons, 
vernieuwt u ons, met een inkeer van veertig dagen. 
Ga met ons mee op de weg 
en maak ons in handel en wandel 
navolgers van de Messias. 
Zo moge het zijn, kome wat komt. 
 

 Muziek 
 

 

 

 

Rooster Liturgen:  

17-2 Helène van Noord + Klaas Pieter Touw, As-woensdag 
 De hongerigen voeden 
 
24-2 Inge Gaasbeek + Berta van der Kolk 
 De dorstigen laven 
 
3-3 Berta van der Kolk + Helène van Noord 
 De vreemdeling huisvesten 
 
10-3 Inge Gaasbeek + Klaas Pieter Touw 

De naakten kleden 
 

17-3 Helène van Noord + Cees Richters 
 De zieken bezoeken 
 
24-3 Berta van der Kolk + Klaas Pieter Touw 
 De gevangenen bezoeken 
 
31-3 Inge Gaasbeek + Cees Richters 
 De doden begraven 
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Protestantse wijkgemeente Vredenoord 
 
Adventskerk - open kerk 
 
Even op adem komen in Coronatijd:  

 dinsdag en donderdag van 12.00 -13.30 uur; op donderdag is de 
wijkpredikant aanwezig om een meditatie te verzorgen 
 

 vrijdag van 10:00 – 12:00 uur 
 

 kijk voor de actuele openingstijden op de website:  
www.vredenoord-assen.nl 
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