
 

Vespervieringen in de veertigdagentijd 2022 

 ‘de Hoeksteen’ IJsselmuiden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze vierde vesper staat in het teken van de ‘Ik ben’ uitspraak:  

“Ik ben de ware wijnstok” 

 

 

 

 

 

Datum: woensdagavond 30 maart 2022 

Verzorgd door: Groeigroep 

  

‘WIE IS JEZUS’ 



Binnenkomst in stilte 

 

 

Opening Spreker: Alleen bij God is rust voor mijn ziel 

     Allen: Mijn redding komt van Hem 

 

 

Psalm 80: 1, 3, 6 en 7 

1. O God van Jozef, leid ons verder  3. God der heerscharen, Here HERE 

Hoor ons en wees weer onze herder   Hoe lang zult Gij uw volk verteren? 

Gij vuurkolom, straal gij ons toe   Gij spijzigt ons met tranenbrood 

waak op, o Held, wij worden moe   Gij drenkt ons hart met spot en nood 

Laat lichten ons uw aanschijn, Heer,   Laat lichten ons u aanschijn, Heer 

doe ons opstaan en help ons weer.   Doe ons opstaan en help ons weer. 

 

6. Zie van uw hoge hemel neder,   7. Dan zullen wij niet van U wijken, 

dat onze aanblik U verteder,    Uw naam zal op ons voorhoofd prijken, 

geef op uw eigen planting acht,   Uw naam is ons als uw gelaat 

De zoon die Gij hebt grootgebracht,   Een sterrebeeld, een dageraad. 

Brand hem niet weg in uw gericht,   Laat lichten ons uw aanschijn, HEER. 

As tot as voor uw aangezicht.    Doe ons opstaan en help ons weer. 

 

 

Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 5:1-7 
1Voor mijn geliefde wil ik zingen het lied van mijn lief en zijn wijngaard. Mijn geliefde 
had een wijngaard, gelegen op vruchtbare grond.2Hij bewerkte de grond, haalde de 
stenen eruit en plantte een edele druivensoort. Hij bouwde er een wachttoren, 
hakte ook een perskuip uit. Hij verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht 
slechts wrange druiven voort.3Welnu, inwoners van Juda en Jeruzalem, spreek recht 
tussen mij en mijn wijngaard.4Wat kon ik meer aan mijn wijngaard doen, wat heb ik 
te weinig gedaan? Ik verwachtte zo veel van mijn wijngaard, waarom bracht hij 
slechts wrange druiven voort?5Luister, ik zal jullie vertellen wat ik met mijn 
wijngaard ga doen: Ik ruk de doornhaag uit en breek de muur af, zodat hij verbrand 
en vertrapt kan worden.6Ik zal hem laten verwilderen, er wordt niet meer gesnoeid, 
niet meer gewied, dorens en distels schieten er op. De wolken zal ik opdragen geen 
regen op hem te laten vallen.7Israël is de wijngaard van de HEER van de hemelse 
machten, de uitgelezen aanplant zijn de inwoners van Juda. Hij verwachtte recht, 
maar oogstte onrecht, hij zocht rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting. 
 
 
 
 
 



Zingen: ‘Ik ben’ van Sela.  

Wie zal ons leven in liefde doen groeien? 

Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan? 

In Christus alleen zullen ranken volgroeien: 

Vruchten van vrede, recht van bestaan. 

 

Bron van leven, ons gegeven,  

vol van liefde en vrede:  

Christus, Hij alleen! 

 

Schriftlezing uit het Nieuwe Testament Johannes 15: 1-8 
1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.2Iedere rank aan mij die 
geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, 
opdat hij meer vruchten draagt.3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd 
heb.4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit 
zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij 
blijven.5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in 
hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.6Wie niet in mij 
blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken 
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.7Als jullie in mij blijven en mijn woorden 
in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.8De grootheid van mijn Vader 
zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 
 

Moment van stilte 

 

Muzikaal meditatief moment/luisterlied: Sela – ‘Via Dolorosa’ 

 

Zingen: Opwekking 58:  ‘Vrede zij u’ 

1. Vrede zij u, vrede zij u.   2. Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij. 

Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.  

Vrede zij u, vrede zij u     Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij 

Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u.  Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. 

     

3. Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest  4. Vrede zij u, vrede zij u 

Hij zal u leiden, weest niet bevreesd   Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 

Ontvangt Mijn Geest, Heilige Geest   Vrede zij u, vrede zij u 

Hij zal u leiden, weest niet bevreesd   Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u 

 

 

Gedicht:  ‘De ware wijnstok’  van Marion Oerlemans 

 



Afsluitend zingen we Opwekking 705: ‘Toon mijn liefde’ 

Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil 

en vol liefde als een knecht, elk apart de voeten wast en zegt: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van Mij, 

Als je Mij gaat volgen. 

 

    Refrein:  Toon Mijn liefde, aan de ander. 

    Dien de ander. Zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 

In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht. Zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, 

Als je Mij gaat volgen.  (refrein 2x)  

 

 

Zegenbede:  In ons hart en in ons huis: de zegen van God. 

In ons komen en in ons gaan: de vrede van God.  

In ons leven, op onze zoektocht: de liefde van God. 

Bij het einde, nieuw begin, altijd om ons heen: de armen van God.  

        Amen. 

 

Doven van de vierde kaars 

Elke vesper doven we één van de kaarsen die we aan de paaskaars hebben 

aangestoken. De kaarsen symboliseren het licht dat in de wereld is gekomen met de 

komst van de Zoon van God naar deze aarde. Nu, in deze veertigdagentijd, gedenken 

we hoe het steeds donkerder rondom Hem werd. De duisternis lijkt het weer te gaan 

winnen van het licht. Als Jezus sterft op Goede Vrijdag is het helemaal donker 

geworden. Maar op Paasmorgen, de dag van de opstanding uit de dood, straalt voor 

ons opnieuw het licht van Christus, de opgestane Heer. 

 

 

We verlaten in stilte de kerkzaal 

 

 

 

De volgende vesper is woensdag 6 april om 19:00 uur 


