
 
 

 

VESPERDIENST 
 
 

Zondag 21 maart  2021  
in de Grote of Sint Vituskerk Naarden  

 
 

“OPEN JE OGEN VOOR HET LICHT” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger Agaath Schilder-Verhoef 

Lector                  Marcel Menssink 

Organist Wybe Kooijmans 

Solisten Katy Coucke en Yvonne Guldenaar  



 
 

  
ORGELSPEL: Passion opus 145 nr. 4 - Max Reger 

INLEIDING 
 
“We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal.” Als kind heb ik dit 
liedje vaak gezongen, bijvoorbeeld als we op schoolreisje gingen. Wij zouden het 
ook vandaag op deze vijfde zondag in de veertigdagentijd kunnen zingen, want ons 
einddoel komt in zicht: Pasen, het grote feest van licht. Maar er is geen Pasen 
zonder Goede Vrijdag, geen licht zonder donker. Jezus moet eerst lijden en 
sterven, Hij moet eerst gekruisigd worden. Pas dan kan Hij worden opgewekt en 
zal Hij leven, eeuwig leven. 
 
BEGROETING EN DREMPELGEBED 
 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: Wanneer Gij zelf niet bij ons zijt, 
     blijft dit huis leeg 
     en als Gij zelf niet met ons gaat, 
     zijn wij vergeefs bijeen; 
     weten wij geen raad. 
A: Breng ons dan tot waar Gij zijt, 
     tot voor uw lichtend aangezicht. 
     Verdrijf het donker waarmee wij U bedekken. 
V: Maak dan uw stem hoorbaar, 
     ons lied waarachtig 
     en ons gebed bezield. 
A: Amen. 
 
ZINGEN: Gezang  841 : 1, 4 - zachte muziek, gelezen tekst 
 
1 Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
Geloof om veel te vragen, 
te vragen honderduit 

4 Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 



 
 

 
LEZEN: Psalm 27 
 
De Heer is mijn licht, mijn behoud, 
wie zou ik vrezen? 
Bij de Heer is mijn leven veilig, 
voor wie zou ik bang zijn? 
 
Ik vraag aan de Heer één ding, 
het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de Heer 
alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de Heer te aanschouwen, 
hem te ontmoeten in zijn tempel. 
 
Hij laat mij schuilen onder zijn dak 
op de dag van het kwaad, 
hij verbergt mij veilig in zijn tent, 
hij tilt mij hoog op een rots. 
 
Wijs mij uw weg, Heer, 
leid mij op een effen pad, 
bescherm mij tegen mijn vijanden, 
lever mij niet uit aan mijn belagers. 
Valse getuigen staan tegen mij op 
en dreigen met geweld. 
 
Mag ik niet verwachten 
de goedheid van de Heer te zien 
in het land van de levenden? 
Wacht op de Heer, 
wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de Heer. 
 
SOLO YVONNE:  
“Buss und Reu” uit de Matheus Passion van JS Bach 
 
 
 



 
 

 LEZEN: Johannes 12 : 20 - 33 

Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 
Zij gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden 
ontmoeten. Fillipus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 
Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 
Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 
het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven 
liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor 
het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn 
dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.  
Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij 
voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam 
is, Vader.’Toen klonk er een stem uit de hemel:  ‘Ik heb mijn grootheid getoond en 
ik zal mijn grootheid weer tonen.‘ De mensen die daar stonden en dit hoorden, 
zeiden: ‘Een donderslag! ’  Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was 
die tegen hem gesproken had. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet voor mij gesproken, 
maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de heerser van 
deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhoog geheven 
wordt, zal ik iedereen naar mij toe halen.‘ 
Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. 
 
ZINGEN: Gezang 650 : 1, 3, 6, 7 – zachte muziek, gelezen tekst  
 
1 De aarde is vervuld 
van goedertierenheid, 
van goddelijk geduld 
en goddelijk beleid. 
 

3 Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf. 

6 Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor deze doods, 
valt in de aarde neer. 

7 Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 

 
OVERWEGING 
 
STILTE (zachte orgelmuziek) 
  
DUET: Yvonne en Katy 
“Fac ut ardeat cor meum” uit het Stabat mater van Pergolesi 



 
 

 VOORBEDEN (afsluiten 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. 

 
SOLO KATY: “Agnus dei” uit de Missa in C van Mozart 
 
SLOTGEBED 
 
-- Hierna gaan allen staan --- 
 
SLOTZANG: STA OP! – zachte muziek, gelezen tekst 
 
Sta op! Een morgen ongedacht, 
Gods dag is aangebroken, 
Er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lente ontloken. 
Het leven brak door aarde en steen, 
uit alle wonderen om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken. 
Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren. 
 
 



 
 

 HEENZENDING EN ZEGEN 
 
Moge het oog van de Eeuwige op je rusten 
grootmoedig en zacht 
En moge zijn aanschijn over je lichten 
bij dag en bij nacht voor nu en altijd. 
 
Amen. 
 
ORGELMUZIEK: Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen - Sigfrid Karg-Elert 
 

De collecte aan het eind van deze dienst is bestemd voor: 

 
 

Volgende vespers: zondag 28 maart 2021, 19.30 uur in de 

R.K. St. Vituskerk. Voorganger: kapelaan Mikel Palic. 

 
* Belangstellenden voor een van de vespervieringen in de RK St. Vituskerk, 
kunnen zich alleen per e-mail opgeven voor de vieringen die aldaar plaatsvinden. 
(sintvitusnaarden@outlook.com) 
 


