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‘Sta op en schitter’
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Inleiding op de Vespers

Uitnodiging  

Licht straalt heden over ons

 

 

 

  Refr.:        Licht   straalt   he-den  o- ver  ons:    de  Heer

       3.  Eer zij  de heerlijkheid  Gods:   Va-  der,  Zoon  en

          hei-li-ge  Geest.                                             Refr.

        is  verschenen
 

Inleiding

In ieder mens leeft een groot verlangen naar bevrijding. Bij sommigen is 
dit verlangen bewust. Anderen leven er overheen. Maar het is er altijd. 
Toen het licht in de wereld kwam was er vreugde, maar ook angst.
Zit u gemakkelijk, op een rustige plek? Het is donker buiten.
De gordijnen zijn dicht. Er branden kaarsen en schemerlampen. Het is 
stil om u heen.
U bent uitgenodigd de eerste vespers in het nieuwe jaar thuis te vieren.

Openingsgebed
Enige, nu we hier zitten, thuis, bij kaarslicht vragen we jou onze 
zorgen weg te nemen
om in dit uur van rust en stilte de aanwezigheid van het licht te 
voelen; het licht dat in de wereld gekomen is.



Openingslied

Wij komen tezamen

     `z
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Gedichten en Psalmen

Dreamtime

Er is geen begin en het einde is zoek

Moge het sterven sereen zijn
Toch zet het zich voort
In een bloedbad van een geboorte,
De geboorte van iemand anders dan,
Dat valt niet te ontkennen.

Maar in het leven is ons gegeven
Te doen alsof er geen dood was,
Niet met de kop in het zand
Maar juist op de uitkijk
Naar weer een ander land,
Een te bevaren kust.

En onderweg vermaan je nog een kind
Dat zegt dat het zich dood verveelt,
Ga in godsnaam wat doen,
En het kind roept: maar ik ben er toch?
Liefst zijn ook wij ons van geen kwaad bewust.

    Jan Eijkelboom
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Psalm 67

  2 God zij ons genadig, Hij zegene ons, 
 doe zijn aanschijn over ons lichten:

  3 dat op aarde uw weg zij geweten, 
 onder alle volken uw heil,

  4 en de volken U loven, o God, 
   U loven de volken tesamen, *
  5 elk land deelt in de jubelende blijdschap.

 Want Gij richt de volken naar recht. 
 Gij leidt alle landen op aarde.

  6 En de volken loven U, God, 
 U loven de volken tesamen.

  7 De aarde gaf haar gewas: 
 God, onze God, wil ons zegenen.

  8 Hij wil ons zegenen, God. 
 Eerbied voor Hem en ontzag * 
 tot de verste einden der aarde!

 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



6

De duivels en de heksen slapen
aan hun staarten. De oude nacht
is helder als door engelen gedronken water.
Het is een zegepraal. Het is volbracht.

Alle vogels vliegen zachter en steeds jonger.
Het woord is vlees geworden en het klinkt
levend in den lijve van een heilig wonder:
mijn zonen zijn geboren en de koning drinkt.

Nu is het tijd om als een trage vader
te werken in de trouwe aarde van de rust,
de stilte te veredelen tot stil geworden eenvoud
en God te danken voor de goedheid van de goden.

   Paul Snoek
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Psalm 104

  1 Loof, mijn ziel, de Heer!
 Heer, mijn God, hoe ontzaglijk zijt Gij, *
 met glans en luister bekleed,

  2 gehuld in een mantel van licht:
 de hemel spant Gij als een tentkleed.

  3 Gij zijt die zijn opperzalen
 te zolderen vermocht op de wateren, *
 die wolken maakt tot zijn wagen,
 op de vleugelen vaart van de wind.

  4 die macht heeft dat stormen zijn boden,
 vuurvlammen zijn dienaren zijn.

  5 Gij grondde de aarde op haar zuilen,
 onwrikbaar, eeuwig van duur,

19 De maan schiep Ge – getijden ontstonden,
 de zon weet wanneer zij moet dalen;

20 als Gij duister gebiedt valt de nacht,
 in de dieren des wouds komt de onrust.

21 Jonge leeuwen brullen roofgierig
 om hun voedsel te vragen van God;

22 gaat de zon op dan trekken ze af,
 zij legeren zich in hun holen,
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23 en de mens gaat op weg om te werken,
 naar zijn arbeid tot aan de avond.

24 Ongeteld zijn uw werken, o Heer,
 Gij schiep ze alle met wijsheid. *
 Van uw rijkdom vervuld is de aarde.

 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
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Jesaja 60  1-6

  1 Sta op en schitter, je licht is gekomen,
 over jou schijnt de luister van de Heer.

  2 Duisternis bedekt de aarde
 en donkerte de naties,
 maar over jou schijnt de Heer,
 zijn luister is boven jou zichtbaar.

  3 Volken laten zich leiden door jouw licht,
 koningen door de glans van je schijnsel.

  4 Open je ogen, kijk om je heen:
 ze stromen in drommen naar je toe;
 je zonen komen van ver,
 je dochters worden op de heup gedragen.

  5 Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
 je hart zal van blijdschap overslaan.
 De schatten van de zee zullen je toevallen,
 de rijkdom van vreemde volken valt in je schoot.

  6 Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
 jonge kamelen uit Midjan en Efa.
 Uit Seba komen ze in groten getale,
 beladen met wierook en goud.
 Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer.
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Psalm 72

  1 God, vertrouw de koning uw recht toe,
 hem de vorst uw gerechtigheid:

  2 dat uw volk rechtvaardig hij richte,
 uw verdrukten voorsta naar recht;

  3 dan dragen de bergen vrede
 de heuvelen, stralend, het recht.

  4 Hij komt op voor de armsten des volks
 en behoudt de kinderen der schamelen. *
 Hij zal hun verdrukker vertreden.

  5 Hij zal duren als de duur van de zon,
 gelijk de maan, eeuwen na eeuwen,

  6 hij – als regen die daalt op het gras,
 zware regenval, drenkend de aarde.

  7 De gerechtigheid breekt door in zijn dagen,
 de vrede komt tot vervulling: *
 totdat geen maan er meer is.
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10 De vorsten van Tarsis, het kustland,
 zij komen geschenken hem brengen,

 de koningen van Sjeba en Seba,
 zij dragen hun schatting hem aan:

11 alle heersers brengen hem hulde,
 alle volken zijn hem onderhorig.

 
17 En in eeuwigheid blijve zijn naam,
 worde voortgeplant zolang de zon staat;

 tot een zegenspreuk moge hij zijn:
 want geen volk of het prijst hem gelukkig.

19 Moge zijn heerlijkheid heel de aarde vervullen.
 Amen, ja amen.

 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
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Gij hebt woor den- van eeu wig- le ven.- He mel- en aar de-

 

zul len- ver gaan;- uw woor den- blij ven- eeu wig- be staan.-
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Acclamatie op het evangelie
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Acclamatie op het evangelie

Evangelie volgens    Mattheus 2:1-12,

Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering 
van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. 
Ze vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij 
hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te 
bewijzen.’  Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel 
Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van 
het volk samen om aan hen te vragen waar de messias geboren zou 
worden. ‘In Betlehem in Judea,’ zeiden ze tegen hem, ‘want zo staat 
het geschreven bij de profeet: “En jij, Betlehem in het land van Juda, 
bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt 
een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden.”’ Daarop riep Herodes 
in het geheim de magiërs bij zich; hij wilde precies van hen weten 
wanneer de ster zichtbaar geworden was,  en stuurde hen vervolgens 
naar Betlehem met de woorden: ‘Stel een nauwkeurig onderzoek in 
naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook 
ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen.’ Nadat ze geluisterd hadden 
naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg, en nu ging de ster 
die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven 
de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld 
van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind 
met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. 
Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind 
geschenken aan: goud en wierook en mirre. 
Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes 
terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
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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
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Overweging

Beste mensen,

Pas geleden, tijdens de advent, hoorde ik een radio-interview met Stijn 
Fens, Vaticaankenner en correspondent voor het dagblad Trouw. Hij 
vertelde over zijn passie voor het kerstverhaal van Lucas; wat een 
heerlijk verhaal.
Als kind bezocht hij met zijn ouders de nachtmis in de Agapekerk 
te Zandvoort. Je mocht opblijven, vertelde hij, en als je terugkwam 
in de warme, versierde huiskamer at je samen beschuit met blauwe 
muisjes. Dit alles bij elkaar: de kerk met de lichtjes, het zingen, laat 
opblijven, naar huis lopen in het donker, de zoete knapperige beschuit, 
gaf hem een heerlijk warm gevoel, een sensatie die hem nooit verlaten 
heeft. Op school en thuis, zei hij, konden we het kindje in de kribbe 
leggen. In de Agapekerk was de kleine Jezus uit één stuk met de kribbe 
gebeeldhouwd.
Dat was jammer. Eenmaal volwassen verzamelde Stijn een kerststal 
naar zijn smaak, met een kindje dat in en uit de kribbe genomen kon 
worden.
‘Dit verhaal heeft een enorme oerkracht’, vertelt Stijn in het interview. 
‘Enorm. Het verhaal heeft inderdaad zó’n kracht dat de kinderen 
op de openbare lagere school waar ik zat met open mond en rode 
wangen luisterden. Van huis uit had niemand wat met de kerk, met 
God en Jezus. We wisten nauwelijks het verschil. Maar het verhaal was 
prachtig en de kerstboom helemaal. Fijn om nu even deze sfeer op te 
roepen want u weet hoe Kerst 2020 gevierd moest worden...
De drie koningen of magiërs spreken ook tot de verbeelding. 
Hun silhouetten tegen de verlichte hemel. In hun handen kostbare 
gaven.
Hun verhaal komt wat later, als de naalden uit de kerstboom beginnen 
te vallen. ‘Dat ding kan nu wel weg,’ zeggen de moeders.

We komen in het verhaal verschillende mensen tegen.  We zien zoekers 
met een groot verlangen naar licht, naar liefde. Naar een mooie, goede 
wereld die er moet zijn, toch? Ze hebben een teken gezien: ze volgen 
een ster die voor hen uitgaat.
Ze zijn op zoek en hebben al ver gereisd op hun kamelen. We zitten 
goed, denken ze. We volgen de ster zien. We wisten het! Hun wijsheid 
en astrologische kennis hebben hen niet bedrogen. Er is een koning 
geboren! Zijn ster is het. En dan, als ze het kind zien liggen, werpen ze 
zich neer om het eer te bewijzen.
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Er is een ander persoon in het verhaal, met een heel andere gerichtheid. 
Hij heeft macht, hij is koning en heet Herodes. Hij zoekt ook. Namelijk 
meer macht. Hij is vol van zichzelf en zijn hofhouding bevestigt hem in 
zijn zelfverklaarde grootheid.
Via leugens en manipulatie is hij in staat zijn macht te bestendigen en te 
vergroten.
Naar diepere kennis en wijsheid zoekt hij niet en hij wil ook niet dat 
anderen dat doen.
Hij kent de gevoeligheid van mensen voor wonderen. Hij weet dat ze 
zoekende zijn.
Bij zichzelf heeft hij die neigingen met succes onderdrukt.
Maar de ster heeft hij wél gezien. Hij schrikt zich dood als de wijzen 
hem vragen waar de pasgeboren koning is. Hij weet zijn schrik te 
verbergen en liegt dat hij deze koning eer wil bewijzen.
Gelukkig worden de wijzen in een droom gewaarschuwd, zo gaat dat 
met wijzen.

Mensen met een verschillende gerichtheid. Daar komt veel ongelijkheid 
van, in de mensenwereld.
Zo pijnlijk is dat.
Iedereen zoekt: wijzen, machthebbers, het volk: rijk en arm, jong en 
oud. We zijn mensen met een verlangen naar, ja, naar wat?
Naar liefde, naar vrede en rust. Naar geborgenheid. Naar een kern, 
naar de kern in onszelf. En die kern bestaat. Bij alle mensen. En het is 
heerlijk als je daarbij komt. In wezen is dit wat elk mens verlangt, ook 
Herodes, daar ben ik heilig van overtuigd.
Hartenklop en adem zijn in ons. Dichtbij, dichterbij kan niet. Ze 
verbinden ons met elkaar.
Nu we vandaag niet bij elkaar kunnen zijn vanwege…... Nee, dat woord 
hoor ik te vaak.
Nu we thuis zijn en een kaars opgestoken hebben en deze woorden 
lezen - terwijl het stil is - kan ons hart zich openen voor het wonder van 
de geboorte van Jezus.
Voor het wonder van elke geboorte. Sta op en schitter, zegt Jesaja. Wat 
een gloedvolle woorden.
Want ook al leven we in een wereld, een mensenwereld, die bol staat 
van tegenstrijdigheden en meningsverschillen, in Jezus’ tijd en nu, het 
is altijd mogelijk de kern te ervaren die ons verbindt.
Laten we nu onze ogen een moment sluiten. Haal een paar keer diep en 
rustig adem.
Ik wens u allemaal een gezegend, rustig, vredig 2021!
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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
Het lied van de verschijning des Heren
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Zegenbede
Enige,

wij vragen je
doe ons beseffen dat wij jou zoeken
in het vertrouwen dat wij jou vinden,
in elke hartenklop en ademhaling

help ons bewust te blijven
van de eenheid die wij zijn
want dat zijn we
ook als we het niet zo ervaren

Enige, help ons tot bedaren te komen
als we heen en weer geschud worden
help ons dit nieuwe jaar in liefde en vrede
met elkaar te zijn

Amen
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JANSBEEK EKKLESIA ARNHEM
BEZINNEN - BEZIELEN - ONTMOETEN
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Waalse Kerk Arnhem, Gasthuissaat 1, 6811DZ

Volgende Vesperviering is op 7 februari 2021 van 17.00-18.00 uur.

Voorganger: Ellen Tebbe
Vesper Werkgroep


