
25 juni 2021 
 

Vespers 
Opdat wij leven 
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Aansteken van de kaars 
 
 

Opening: Onze hulp is in de naam van de Heer… 
 

 
 
 
Inleidend woord  
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Lied: Als Gij ons niet verschenen was 

 

 
 

Als Gij ons niet verschenen was 

wij waren ziende blind: 

met ogen als beslagen glas 

verdwaald in weer en wind. 

 

Als Gij ons niet verschenen was 

wij waren levend dood: 

geen helend antwoord dat ons past, 

geen broeder in de nood. 

 

Als Gij ons niet verschenen was 

wij konden niet meer gaan: 

geen mens die onze wonden wast 

en borg voor ons wil staan. 
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Psalm 30 
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Psalm 34 
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Evangelie : Marcus 5, 21-43  
 

Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er 

zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer. Een 

van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar 

hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. Hij 

smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar 

de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in 

leven blijft.’ Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde 

hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een 

vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel 

ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, 

aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze 

ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar 

achteruitgegaan. Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich 

tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 

want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik 

al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en 

merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal 

genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan 

bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de 

menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren 

aangeraakt?’ Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de 

menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij 

aangeraakt?”’ Maar hij keek om zich heen om te zien wie het 

gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen 

omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe 

en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen 

zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees 

genezen van uw kwaal.’  

Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de 

leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, 

waarom valt u de meester nog lastig?’ Maar Jezus hoorde dat en 

zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf 

geloven.’  
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Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, 

Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. Ze kwamen bij het 

huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep 

mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. 39 Hij ging 

naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar 

en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ Ze lachten 

hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met 

de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem 

waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het 

kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent 

dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ Meteen stond het meisje op en 

begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was 

met stomheid geslagen. 43 Hij drukte hun op het hart dat 

niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten 

moesten geven. 

 

 

Overweging 
 

Stilte  
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Beurtzang: Psalm 16… 

 

koor: God bewaar mij 

 als ik mijn toevlucht bij u zoek.  

 
 

VZ: Ik zeg tot de Heer: Gij zijt mijn Heer. 

 Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij 

 maar kies voor degenen  

die hier op aarde zijn zoals Gij. 

allen: Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 
 ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast. 
 

VZ: Niets wil ik weten van hen die betalen 

 met bloed en offer aan hun idool. 

 U zal ik erven, U mag ik drinken, 

 Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond. 

koor: God bewaar mij 

 als ik mijn toevlucht bij u zoek. 

allen: Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 
 ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast. 
 

VZ: U zal ik loven, Gij die mij raad schaft, 

 stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht. 

 Ik kom tot mijzelf en zonder angst leg ik mij neer: 

 Gij laat niet toe dat ik val in het niets. 

allen: Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 
 ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast. 
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VZ: Gij zult mij leren te overleven. 

 Onder uw ogen leef ik op. 

 Koesteren zult Gij mij in uw hand. 

koor: God bewaar mij 

 als ik mijn toevlucht bij u zoek. 

allen: Die ik mijn Heer noem staat mij voor ogen, 
 ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast. 
 

 

Voorbeden 
 

 

Onze Vader 
 
 
Lofzang van Maria 

 

VZ: Ik zing van ganser harte voor de Héer   * 

 ben opgetogen om mijn God en Rédder, 

 A: want Hij had oog voor mij, zijn dienarés, * 
 maar wie ben ik dat Hij mij heeft gevráagd. 
  



12 

VZ: Nu mag ik mij voortaan gelúkkig prijzen * 

 dat Hij zo grote dingen aan mij déed. 

 A: En alle eeuwen stemmen met mij ín: * 
 de Heer is machtig en zijn naam is héilig. 
 

VZ: Iedere tijd opnieuw gaat zijn genáde * 

 naar allen die eerbiedig met Hem léven; 

 A: genade is zijn krácht, * 
 maar alle hoogmoed, al onze eigenwaan ontmáskert Hij. 
 

VZ: Alle machthebbers stoot Hij van hun trónen * 

 arme en kleine mensen maakt Hij gróot, 

 A: wie honger hebben geeft Hij óvervloed * 
 en rijken stuurt Hij heen met lege hánden. 
 

VZ: Altijd is Hij zijn volk nog tróuw gebleven * 

 altijd bezorgd om Israel, zijn díenstknecht. 

 A: Zo had Hij het beloofd aan onze váderen * 
 aan Abraham en aan zijn volk, voorgóed. 
 

VZ: Eer zij de heerlijkheid Góds: * 

 Vader, Zoon en heilige Géest. 

 A: Zo was het in den beginne,  
 zo zij het thans en voor ímmer, * 
 tot in de eeuwen der eeuwen.  Ámen. 
 

 

Zegenbede 
 

 


