
 

Vesper, 2 augustus 2020, thuisviering 

 

 

Gij opent uw hand en verzadigt 

uit uw overvloed alles wat leeft 

Welkom 
Welkom in deze vesperviering!  
We voelen ons verbonden met velen, in de Waalse Kerk, thuis of elders. Vandaag laten we ons 
inspireren door het evangelie van Mattheüs, waarin Jezus mensen geneest en hen voedt door vijf 
broden te zegenen en te delen. Een evangelie vol zorgzaamheid, betrokkenheid én een evangelie 
waarin de overvloed en de gulle gaven van God zichtbaar worden. 

Uitnodiging: God herschep mijn hart 

 

 



 

Openingslied: 

God heeft het eerste woord ( NLB 531, GVL 446) 

Openingsgebed 

Goede God, 

U bent ieder moment bij ons betrokken 

Ieder moment van ons leven bent U bij ons en hebt U ons lief 

In dit samenzijn, waarin we bidden en in aandacht aanwezig zijn, kunnen we de kracht van Uw 

woord ervaren. 

 

Gedichten en psalmen, antifonen. 

 

Gedicht: Beginnen te geloven 

 

Beginnen te geloven 

dat er een leven op aarde mogelijk is, 

daags leven maar met liefde als een hartslag 

en met een geluk niet alleen voor de man, 

de vrouw en het kind, 

maar in het zich verliezen in het andere, 

elke ander, - 

met mensen als kinderen, 



vrienden, feestgangers. 

Mensen. 

 

Spiegels en het verleden. Maar spiegels verweren 

en met het verleden komt men niet uit; 

geen mens lééft met het verleden. 

Maar het valt moeilijk de eenvoudige zon te aanvaarden 

en de aarde te bewerken met machines of woorden, 

te begrijpen, 

dat er een simpele mogelijkheid tot vreugde is, 

vreugde omdat het door moet gaan, 

de stilstand voor het ogenblik is, 

omdat het door moet gaan. 

 

Met mensen die leven onder de daken van hun gedachten 

en in de landschappen van hun gevoelens 

en die de ruimte verwachten. Mensen. 

 

Hans Andreus 

 

Psalm 119 , 1-12; 17-20. 

Antifoon 

 

 

 

 
 

1. Rijk zijn wie onaantastbaar hun weg gaan, 

Daar hun wandel de wet van de Heer volgt; 

 

2. rijk wie naar zijn uitspraken leven, 

Hem met heel hun hart willen zoeken. 

 

3. Zie, onrecht begaan is hun vreemd; 

zij bewandelen immers zijn wegen. 

 

4. Gijzelf hebt uw opdrachten verordend 

opdat zij vervult worden: feilloos. 

 



5. O, waren mijn wegen zo zeker 

dat ik steeds uw verbondseisen nakwam; 

 

6. want dan kon ik zonder beschaming 

zien op ieder van uw geboden. 

 

7. Ik loof U in oprechtheid des harten 

nu ik uw rechtsorde verstaan ga. 

 

8. Uw verbondseisen wil ik getrouw zijn; 

verlaat mij dan niet geheel. 

 

9. Wie jong is – hoe wandelt hij schuldloos? 

Als hij daarbij acht op uw woord slaat. 

 

Antifoon 

 

10. Met heel mijn hart blijf ik U zoeken; 

Laat mij van uw geboden niet wijken. 

 

11. Uw woord berg ik diep in mijn hart, 

opdat ik niet tegen U zondig. 

 

12. Gezegend zijt Gij, o Heer! 

Leer mij uw verbondseisen kennen. 

 

       17. Herschep mij, uw knecht, tot nieuw leven; 

 Moge ik zo uw woord onderhouden. 

 

       18. Maak mijn ogen nieuw, dat ik zien mag 

wat uw wet aan wonderen bergt. 

 

       19. Een vreemdeling ben ik op aarde; 

         houd mij uw geboden niet verre. 

 

       20. Verteerd wordt mijn ziel van verlangen 

             naar uw rechtsbestel -  elke dag weer. 

 

  Eer zij de heerlijkheid Gods: 
  Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
  Zo was het in den beginne 
  zo zij het thans en voor immer; * 
  tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 

Antifoon 

 



Gedicht: Het roer moet om 

 

Het roer moet om 
de wind steekt op 
de zeilen hoog 
de koers verlegd 
de ruimte om ons heen 
wordt kleiner 
wij zijn gevangen 
in onszelf 
ramen open 
voor ons denken 
deuren open 
voor elkaar 
weg met alle vooroordelen 
weg met alle oorlogstaal 
  
Het roer moet om 
het overzinbare verzinnen 
het onbenoembare benoemen 
het onverklaarbare verklaren 
en altijd blijven zoeken 
voorbij de grens 
van wat wij denken 
voorbij de grens 
van wie wij zijn 
voorbij onszelf 
en wat we kennen 
een and’re wereld 
een nieuwe tijd 
  
Het roer moet om 
het roer moet om 
het onverlangbare verlangen 
het onverzoenbare verzoenen 
het onbereikbare bereiken 
 
tijd voor ruimte 
tijd voor schoonheid 
tijd voor toekomst 
tijd voor nu 
tijd voor dromen 
tijd voor samen 
tijd voor alles anders zien 
 

Stef Bos 

 

  



Psalm 19 , 1-11  en 15 

Antifoon 

 
 
2 De hemel verkondigt de majesteit Gods, 

het zwerk meldt het werk zijner handen. 
 

3 De dag heft zijn roep tot de dag,  
 de nacht aan de nacht zegt de mare. 

 
4 Geen spreken verluidt er, geen woorden, 

geen taal voor het oor te verstaan;  
 
5 maar hun maning vaart over het aardrijk, 
 tot het einde der wereld hun aanroep. * 

En hij schiep daar een tent voor de zon. 
 

6 Hij verschijnt: als een bruidegom  
 die zijn bruidsvertrek uit komt getreden, 

 
een held stralend - zó wil hij zijn baan gaan.  

7 Van de hemelrand af is zijn opgang,  
 

en zijn omloop keert tot de randen.  
 Niets is voor zijn lichtgloed verborgen. 

 
Antifoon 

 
 De wet des Heren is volmaakt:  
 en behoedt de ziel voor verdwalen, 

 
’s Heren getuigenis waarachtig, 

 het schenkt onwetenden wijsheid; 
 

9 wat de Heer bepaalt - dat is recht,  
een verheugenis is het des harten; 
 

 het gebod van de Heer onaantastbaar:  
het schept verheldering van ogen. 
 

10 Het woord van de Heer - het is feilloos,  
standhoudend in eeuwigheid;  



 
 ’s Heren rechtsregelen zijn waarheid, 

rechtvaardig is heel hun bestel.  
 
11 Kostbaarder dit alles dan goud,  
 een schat van het edelste goud, 

 
en te proeven zoeter dan honing, 
dan honing de raten ontvloeiend.  

 
15 Laat welgevallig zijn  

de woorden van mijn mond 
 
en wat mijn hart bepeinst nu het verschijnt voor U, * 
o Heer, mijn rots, mijn losser. 

 
 Eer zij de heerlijkheid Gods: 

Vader, Zoon en heilige Geest. 
 
 Zo was het in den beginne 

zo zij het thans en voor immer; * 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 
Antifoon 

 

Gedicht 

 

Zo’n gelukkige dag. 

De mist was vroeg gezakt, ik werkte in de tuin. 

De kolibries stonden stil boven de bloeiende kamperfoelie. 

Er was geen ding op aarde dat ik zou willen hebben. 

Ik kende niemand die het benijden waard was. 

Wat aan kwaad was geschied, had ik vergeten. 

Ik schaamde me niet bij de gedachte dat ik was wie ik ben. 

Ik voelde nergens in mijn lichaam pijn. 

Toen ik mij oprichtte, zag ik de blauwe zee en de zeilen. 

 

Czeslaw Miosz (1972) Poolse dichter en nobelprijswinnaar 

 

  



Psalm 145 

Antifoon  

 
1 U, mijn God – koning! – wil ik verheffen, 

uw naam zegenen: immer, voor eeuwig; 

 

2 zegenen die Gij zijt, dag aan dag, 

uw naam loven: immer, voor eeuwig. 

 

3 Groot is de Heer, hoog te loven, 

nooit is te doorgronden zijn grootheid. 

 

4 Geslacht na geslacht roemt uw werken, 

maakt gewag van uw daden van macht: 

 

5 van uw majesteit, stralend in luister, 

van uw wonderen zij ook mijn woord; 

 

6 bij de mare hoe duchtig Gij ingrijpt 

zij uw grootheid ook mij op de lippen. 

 

7 Al uw goedheid: steeds weer geroemd, 

uw gerechtigheid: jubelend bezongen. 

 

8 Genadig de Heer en barmhartig, 

lankmoedig, rijk aan ontferming; 

 

9 de Heer geeft wat ieder behoeft: 

alle schepselen omvat zijn erbarmen. 

 

Antifoon 

 

10 Al uw werken, Heer, spreken uw lof, 

dankbaar zegenen U uw getrouwen; 

 

11 sprake gaat van uw goddelijk rijk 

en getuigenis van uw vermogen: 

 

12 opdat de mens weet van uw macht, 

van uw koningschap, stralend in luister. 



 

13 Uw heerschappij blijft: de eeuwen door, 

uw rijk duurt: geslacht na geslacht. 

 

14 De Heer schraagt wie dreigen te vallen, 

Hij richt de gebogenen op. 

 

15 Aller ogen wachten: op U 

die het voedsel geeft, altijd weder –  

 

16 Gij opent uw hand 

en verzadigt uit uw overvloed alles wat leeft. 

 

17 Gerecht is de Heer in zijn wegen, 

genadig in al wat Hij doet; 

 

18 de Heer is wie Hem aanroept nabij, 

elk die Hem aanroept in vertrouwen. 

 

21 Moge alles wat leeft zegenen zijn heilige naam; * 

de lof Gods is mij op de lippen, -  

immer, voor eeuwig. 

 

 Eer zij de heerlijkheid Gods: 

 Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

 Zo was het in den beginne 

 zo zij het thans en voor immer; * 

 tot in de eeuwen der eeuwen. Amen   

 Antifoon 

 

Evangelielezing: Mt 14; 13-21 

Jezus week per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen 
kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze hem over land. 
Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas 
hun zieken. 
Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen 
plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te 
kopen.’ 
Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ 
Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ 
Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 
En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en 
de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf 
ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. 
Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 
twaalf manden vol. 
Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. 



 

Acclamatie op het evangelie 

 

Overweging 

Dit evangelie lezen we tegen de achtergrond van de heerschappij van Herodes. Johannes de Doper 
was op zijn bevel gevangen genomen en vermoord. Jezus was op de hoogte gesteld van de dood 
van Johannes. Hij wilde zich terugtrekken op een afgelegen plaats. 
Een grote menigte was juist op zoek naar Jezus; de mensen kwamen naar hem toe gestroomd. 
Jezus kiest ervoor zijn eigen verdriet aan de kant te zetten en er voor de mensen te zijn, hen te 
helpen en te genezen. De mensen willen bij hem zijn. Een vraag die we ons kunnen stellen is: Waar 
zijn al die mensen naar op zoek? Waar zijn wíj naar op zoek? Kennen we een diep verlangen in 
onszelf, bewust of onbewust, dat we met ons meedragen?  
De mensen hadden alles achtergelaten en leken zich geen zorgen te maken over wat ze moesten 
eten en waar ze moesten slapen. Ze maakten nog geen aanstalten om weg te gaan toen het avond 
werd. De leerlingen werden bezorgd om het welzijn van de mensen. “Het is al laat, de mensen 
hebben niets te eten.” En Jezus zegt: “Maak je geen zorgen, geef hen maar te eten. En tegen de 
mensen zegt hij: “Ga maar zitten op het gras.” Uit deze woorden klinkt gevoel, warmte, 
zorgzaamheid. Deze warmte en betrokkenheid klinkt uit het hele evangelie, dat we vandaag lezen. 
“Ga maar zitten, het komt goed. Er wordt voor je gezorgd.” 
In het voorbereidende gesprek dat we enkele weken geleden bij mij thuis hielden, bogen we ons 
over het evangelie. Er kwamen herinneringen omhoog van samen zijn, van samen eten en met 
elkaar delen. Ik herinnerde me een feest met een kampvuur, ergens in een natuurgebied, op een 
plek waar mensen in eenvoudige caravans wonen, soms met een kleine aanbouw. Heel 
avontuurlijk. Het was een jaarlijks terugkerend feest. Er werd samen gegeten en gedronken en er 
werden liedjes gezongen rond het kampvuur, natuurlijk met een gitaar. Ineens klonk de stem van 
een man, ongelooflijk blij en vreugdevol, boven alle stemmen uit. Hij zong uit volle borst. De man 
straalde geluk uit, vrijheid, het voelde alsof hij enorm opgelucht was. Toen ik met hem in gesprek 
raakte, vertelde hij dat hij getrouwd was geweest en kinderen heeft. Hij had altijd hard gewerkt, 
had een groot huis en materieel gezien alles wat zijn hart begeerde. Hij vertelde echter dat het 
voor zijn vrouw nooit genoeg was; zij wilde altijd méér en spoorde hem aan nog harder te werken 
en nóg meer geld te verdienen. Deze man voelde zich “geleefd”, gevangen. Hij had kortgeleden de 
beslissing genomen om alles achter zich te laten en een caravan te kopen. Hij liet mij de kleine 
caravan zien; die dag was hij begonnen er een douche in te bouwen. Hij voelde zich als een kind zo 
gelukkig, met de nieuwe contacten op het terrein, met zijn caravan, met zijn nieuwe leven. Hij kon 
zichzelf weer zijn. Hij had weer ruimte geschapen om te zijn, zoals hij bedoeld is. Geen object, 
maar een vrij, gelukkig mens. “Ik wil weer leven” riep hij uit.  
Deze man vervulde iedereen met zijn blijdschap, met zijn vreugde. Het was aanstekelijk, niet om 
bij een partner weg te gaan, maar om te kiezen voor een vervuld leven, een leven dat niet draait 
om zekerheid, gevoel van tekort, maar voor overvloed. Het gaat er ook in de bijbel niet om ervoor 
te zorgen dat je niets tekort komt, dat je steeds denkt aan straks, morgen, als je spaarrekening 
maar gevuld is voor je weet maar nooit… Het gaat over vertrouwen, aanwezig zijn, danken, 
zegenen, delen. Danken, zelfs voor de kleinste dingen die we ontvangen; vanuit een dankbaar hart 
kunnen er grootse dingen gebeuren. 
Jezus wilde alleen zijn, toch vervulde het leed van de mensen hem met medelijden en hij wendde 
zich tot hen en genas hen. Hij laat zien dat de medemens steeds een appél op ons doet en hoe 



goed en fijn het is hier gehoor aan te geven, in welke vorm dan ook. Je eigen zorgen aan de kant te 
zetten en te kijken waar je nodig bent.  
Ik werk in een zorgcentrum en zat laatst op de kamer bij een oude dame, die zich somber voelde 
en in bed wilde blijven liggen. Ze wilde niet praten. Ik zat naast haar bij haar bed en gaf haar 
stukjes brood met kaas, dat ze gelukkig wilde eten. Daarna gaf ik haar een chocolaatje, als 
verwennerij. Ik wilde haar graag laten merken dat ze niet alleen was, dat er mensen om haar heen 
zijn die om haar geven en die begrip hebben voor de somberheid van haar gemoed. Ze bleef 
zwijgen, en somber voor zich uit kijken. Toen ik even later afscheid nam, stak ze haar hand 
omhoog en zwaaide. Ik zwaaide terug, en zo hebben we een tijdje naar elkaar gezwaaid. Haar 
gebaar raakte me diep. Het voelde zo intiem, teder, zo’n klein gebaar, waarin zo veel gebeurde.  
Ook u zult voorbeelden naar boven kunnen halen waarin u op onverwachte wijze iemand verraste, 
of iemands nood verlichtte. U zult ook ervaring hebben dat er méér gebeurde dan u voor mogelijk 
had gehouden.   
Jezus zegt tegen ons: “Ik ben er voor jullie. Bij mij kun je rusten. Maak je geen zorgen, wees niet 
bang.” 
Hij kijkt omhoog, naar de Hemel, zegent het voedsel, dat wil zeggen: maakt het vruchtbaar, breekt 
het en deelt het uit onder de mensen. En dan blijkt er overvloed te zijn, genoeg om iedereen te 
voeden. Alle goeds in ons leven, zeker ons dagelijks brood, komt uit de handen van God, en is 
bestemd om te breken en te delen. Een maaltijd schept verbondenheid; een verbondenheid die 
muren afbreekt en grenzen verlegt. Jezus heeft met zoveel mensen aan tafel gezeten, hij maakt 
duidelijk dat God altijd aanwezig is en dat bij God iedereen welkom is. We hoeven niet bang te 
zijn, laten we geven wat we kunnen geven, er is meer dan genoeg.  
Ik wil graag afsluiten met enkele regels uit het gedicht van Hans Andreus, het eerste gedicht dat 
we lazen: 

daags leven maar met liefde als een hartslag 

en met een geluk niet alleen voor de man, 

de vrouw en het kind, 

maar in het zich verliezen in het andere, 

elke ander, - 

Alles is heilig, als je er oog voor hebt. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn. 
Amen 

Stilte 

Orgelspel 

Danklied van Maria 

Refrein: 1ste keer: koor, 2de keer: allen 

 
 

Couplet 1: koor Refrein: allen 



 
 

Couplet 2: koor Refrein: allen 

 

 
 

Couplet 3: koor Refrein: allen 

 

 
 

Voorbede       zitten 

 
Goede God, 
Wij leggen voor U neer alles wat ons nu het meeste raakt, 
verdriet doet of dankbaar stemt, in stilte of hardop. 
……… 
 
Als wij geen woorden vinden voor ons gebed 
is daar altijd het gebed dat Jezus ons leerde. 
 

 

 



Onze Vader        Staan 

 

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.  

 

Mededelingen en collecte 

  

In september ( 6 sept ) zal de vesper bij uitzondering gehouden worden in de H.Lucaskerk in 

Arnhem Zuid. Ook om 17.00 uur. Hebt u moeite daar te komen? We organiseren een autodienst 

vanuit de Waalse Kerk. 

 

Vanwege de vakantietijd geen themaviering volgende week. 

 

Zondag 16 augustus 10.00 uur weer Verdieping op de Zondagochtend. Jaap van Dijkhuizen brengt 

een thema mee en zal het gesprek leiden. 

 

  



Slotlied  

Dank, dankt nu allen God. ( NLB 704, GVL 415) 

 
Zegenwens 

Goede God, 
Wij danken U voor deze viering, 
waarin wij inspiratie mochten ontvangen voor ons eigen leven. 
Dank U dat U ons bemoedigt om vol vertrouwen te durven leven, 
dat U ons vreugde, licht en geluk schenkt, 
dat het Uw wil is dat we genieten van Uw overvloed, en daarin met elkaar delen. 
Wij vragen uw zegen voor de komende week. 
Dat wij gesterkt en gelukkig onze weg mogen vervolgen 
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,  
Amen 

 


