
 

Vespervieringen in de veertigdagentijd 2022 

 ‘de Hoeksteen’ IJsselmuiden 
 

 

 

 

 

 

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

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven” 

 

 

 

Datum: Woensdagavond 6 april 2022 

Verzorgd door de Vriendenclub 

Muzikale medewerking van koortje Vriendenclub 

‘WIE IS JEZUS’ 



Binnenkomst in stilte 

 

 

Opening Spreker: Alleen bij God is rust voor mijn ziel 

Allen: Mijn redding komt van Hem 

 

 

Psalm 25: 2 en 6 

Heere, maak mij Uwe wegen,    Wie heeft lust de Heer te vrezen, 

door Uw Woord en Geest bekend;   ’t allerhoogst en eeuwig goed? 

leer mij, hoe die zijn gelegen    God zal zelf zijn leidsman wezen, 

en waarheen G’ Uw treden wendt;   leren hoe hij wandelen moet. 

leid mij in Uw rechte leer,    Wie het heil van Hem verwacht, 

laat mij trouw Uw wet betrachten,   zal het ongestoord verwerven 

want Gij zijt mijn heil, o Heer’,    en zijn zalig nageslacht, 

‘k blijf U al den dag verwachten.   zal ’t gezegend aardrijk erven. 

 

 

Schriftlezing uit het Oude Testament: Jesaja 35: 1-10 
1De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en 
bloeien,2als een lelie welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit 
zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men 
aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God.3Geef kracht aan 
trillende handen, maak knikkende knieën sterk.4Zeg tegen het moedeloze volk: ‘Wees 
sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen, 
hijzelf zal jullie bevrijden.’5Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven 
worden ontsloten.6Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal 
jubelen: waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte 
doorsnijden.7Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk 
gebied; waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen.8Daar 
zal een gebaande weg lopen, ‘Heilige weg’ genaamd, geen onreine zal die betreden. 
Over die weg zullen zij gaan, maar dwazen zijn er niet te vinden.9Geen leeuw of roofdier 
zal daar komen, geen enkel wild dier dwaalt er rond, ze blijven er allemaal weg, alleen 
zij die verlost zijn zullen daar gaan.10Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug. Jubelend 
komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de 
stad binnen, gejammer en verdriet vluchten eruit weg. 
 

 

Zingen: ‘Ik ben’ van Sela.  

Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? 

Waar wordt gevonden de zin van bestaan? 

In Christus alleen is de Waarheid gegeven; 

weg tot de Vader, weg om te gaan. 



 

Bron van leven, ons gegeven,  

vol van liefde en vrede:  

Christus, Hij alleen! 

 

Schriftlezing uit het Nieuwe Testament Johannes 14: 1-7 
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.2In het huis van mijn Vader zijn 
veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal 
maken?3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik 
jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.4Jullie kennen de weg naar 
waar ik heen ga.’5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe 
zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.7Als jullie mij kennen zullen 
jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem 
zelf gezien.’ 
 

 

Moment van stilte 

 

 

Muzikaal meditatief moment:  ‘Via Dolorosa’ 

 

 

Opwekking 42: ‘k Stel mijn vertrouwen’  (gezongen door het koortje) 

‘k Stel mijn vertrouwen 

op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand 

ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 

zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: 

Hij is mij steeds nabij. 

 

 

Gebed 

 

 

Afsluitend lied: Opwekking 687  ‘Heer wijs mij Uw weg’ 

Heer, wijs mij uw weg, en leid mij als een kind 

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt, om door te gaan, 

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. 



 

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg, als een lamp voor mijn voet. 

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, 

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is. 

  

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil, U vertrouwt, vrede vindt. 

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 

spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 

 

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. 

 

 

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 vijfde 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 (en laatste) vesper is zaterdag 16 april om 19:00 uur. 


