Toelichting
Deze vespers, avondgebeden, de Stille Week dragen er aan bij om deze Stille
Week ook werkelijk in stilte door te brengen. Wie het hele project heeft
gevolgd, heeft inzicht gekregen in de betekenis van Matteüs 25 en de Werken
van Barmhartigheid.
In deze Stille Week komen die Werken nogmaals langs, maar op een speciale
manier, want ze worden gecombineerd met een gelijkenissen en genezingen
van en door Jezus tijdens zijn leven op aarde. Ook wordt steeds een passage
gelezen uit Jesaja, daar waar het gaat over de dienaar, de lijdende knecht des
Heren, teksten die hun eigen schijnwerper zetten op het grote thema van dit
project en die, omgekeerd, ook belicht worden door Matteüs 25 en de daarop
gebaseerde Werken van Barmhartigheid.
Veel om bij stil te staan, om over na te denken, om bij te verwijlen. De liturgie
van het getijdengebed in de avond, de vesper, is daar bij uitstek geschikt voor.
Het is een vorm die verstilling mogelijk maakt, en die zo een bron is voor
meditatie, gebed en inkeer.
Kenmerk van de diensten is hun geheimenisvolle karakter. Er is geen
aankondiging van de onderdelen, geen uitleg, geen uitbundigheid. Alles wat
overbodig is, is onnodig. Verstilling en verdieping zijn de kernwoorden. Dit alles
werkt door in de vormgeving van de ruimte en de afzonderlijke stappen van de
liturgie.
Stilte is een wezenlijk onderdeel. Stilte biedt ruimte aan overdenking, aan
inkeer en gebed, en aan ontmoeting – ‘Bij God alleen verstilt mijn ziel’.
Deze vespers voor de Stille Week maken deel uit van het project voor de
Veertig Dagen en Pasen 2021 Ik ben er voor jou.
Voor de Goede Vrijdag is er geen afzonderlijke vesper, wél voor de Stille
Zaterdag!
Corona?
Met oog op de corona-pandemie en de beperkingen die er zijn t.a.v.
samenkomen en vieren, kunnen vespers ook nu alleen in kleine bezetting. En
eigenlijk past dat ook helemaal bij het karakter van dit soort vieringen.

Daarnaast is er met oog op de coronasituatie een speciaal Inspiratie- en
ideeënboekje gemaakt. In dat Inspiratie- en ideeënboekje zijn o.a. suggesties te
vinden voor een vier-hoek en vier-momenten. Allereerst thuis, maar op een
andere plek – bijvoorbeeld in de kerk – kan ook. Het zijn kleinschalige opties.
Deze vespers zijn prima met deze ideeën te combineren.

Afkortingen
•
•
•
•
•

LB
GK
LvK
GK06
EL

Liedboek 2013
Gereformeerd Kerkboek 2006
Liedboek voor de kerken 1973
Gereformeerd Kerkboek 2006
Evangelische Liedbundel
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Opzet voor vespers
Zie voor de invulling het schema op pagina 6-9

BINNENKOMST
Binnenkomst in stilte
Afbeelding: Werk van Barmhartigheid; zie schema op pagina 10 ; de afbeeldingen zelf
zijn te vinden in de meegestuurde PowerPoint.

AANVANG
Korte stilte
Openingsgebed
Antwoord mij als ik roep
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd wordt,
wees genadig, hoor mijn gebed.
Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande,
is schijn u lief, de leugen u leidraad?
De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is
de HEER luistert als ik tot hem roep.
Beef voor hem en zondig niet,
bezin u in de nacht en zwijg.
Breng de juiste offers,
heb vertrouwen in de HEER.
Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
In u vindt mijn hart meer vreugde
dan zij in hun koren en wijn.
In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
Want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.
Lied: zie schema op pagina 6-9

PSALMGEBED
LEZINGEN
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* De tekst is te vinden (met als extra optie verdeling in beurtspraak) op p. 18-22)

