
Vespervieringen in de veertigdagentijd 2022 

 ‘De Hoeksteen’ IJsselmuiden 
 

 

 

 

Deze derde vesper staat in het teken van de ‘Ik ben’ uitspraken:  

“Ik ben de deur voor de schapen en Ik ben de goede herder” 

 

 

 

Datum: Woensdagavond 23 maart 2022 

Verzorgd door: GO(U)D 

 

 

‘WIE IS JEZUS’ 



Binnenkomst in stilte 

 

Opening Spreker: Alleen bij God is rust voor mijn ziel 

Allen: Mijn redding komt van Hem 

 

 

Zingen: Lied 23b : 1 en 3 

1. De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust.  

3. De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf,  
geen kwaad zal ik vrezen,  
Gij zult bij mij wezen; 

o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf! 

Schriftlezing uit het Oude Testament: Ezechiël 34: 8-16 
8Zo waar ik leef – spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden 
weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken niet naar mijn 
schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet mijn schapen!9Daarom, herders, 
luister naar de woorden van de HEER:10Dit zegt God, de HEER: Ik zal de herders straffen en mijn 
schapen opeisen; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze niet langer zichzelf 
weiden: ik zal mijn schapen uit hun mond redden, ze zullen ze niet meer eten!11Dit zegt God, 
de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.12Zoals een herder naar 
zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op 
zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen waarheen ze zijn verdreven op een dag van 
dreigende, donkere wolken.13Ik zal ze uit alle volken terughalen en uit alle landen 
bijeenbrengen, ik zal ze naar hun eigen land laten terugkeren. Op de bergen van Israël en bij 
de waterstromen zal ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen.14Ik zal ze laten 
grazen op een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op Israëls 
bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide.15Ikzelf zal mijn schapen 
weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER.16Ik zal naar verdwaalde dieren op zoek 
gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren gezond maken – 
maar de vette en sterke dieren zal ik doden. Ik zal ze weiden zoals het moet. 
 

Zingen: ‘Ik ben’ van Sela.  

Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden? 

Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis? 

Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden; 

weidt ons in vrede, leidt ons naar huis. 

 

Bron van leven, ons gegeven,  

vol van liefde en vrede:  

Christus, Hij alleen! 

 



Schriftlezing uit het Nieuwe Testament:  Johannes 10: 1-18 
1‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens 
anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.2Wie door de deur naar binnen gaat, is de 
herder van de schapen.3Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, 
hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.4Wanneer hij al zijn schapen 
naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem 
kennen.5Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een 
vreemde niet kennen.’6Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij 
bedoelde. 
7Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.8Wie vóór mij 
kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 
9Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit 
lopen, en hij zal weidegrond vinden.10Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te 
vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 
11Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.12Een huurling, 
iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de 
steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en 
jaagt de schapen uiteen;13de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.14Ik 
ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,15zoals de Vader mij 
kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen.16Maar ik heb ook nog andere 
schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar 
mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.17De Vader heeft mij lief omdat 
ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen.18Niemand neemt mijn leven, ik geef het 
zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van 
mijn Vader heb gekregen.’ 

 

Moment van stilte 

 

Muzikaal meditatief moment: Delirious? – Lord you have my Heart 

 

Zingen: Psalmen voor Nu 130 - Uit de diepten 

 

1. Uit de diepten roep ik U,    2. Als U niets dan zonden zag,  

Heer mijn God.    Heer, mijn God,   

Ik heb U nodig Here, luister   wie bleef in leven? Maar U wilt nu 

nu ik schor gebeden fluister.   juist vergeven dus verdient U 

Luister toch,     diep ontzag. 

Heer luister toch.    Ons diep ontzag. 

 

3. Ik blijf wachten tot U komt,   4. Israël, hoop op de Heer. 

Heer, mijn God.     Hoop op God! 

Ik blijf nog sterker op U wachten  Want Hij heeft zich aan jou verbonden. 

dan een mens in lange nachten  Hij verlost je van je zonden. 

wacht op licht,     Hij maakt vrij, 

het morgenlicht.    Hij maakt jou vrij. 

 

Gebed 



Afsluitend lied: Sela – Mijn Herder 

 

De Heer is mijn Herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij omringt mij met zijn liefde. 

De Heer is mijn Herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 

  

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 

Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 

Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

  

Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 

Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan. 

Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 

Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 

  

Al gaat mijn weg door een donker dal; 

ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 

waar ik eeuwig thuis zal zijn. 

 

 

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 derde 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 30 maart om 19:00 uur 


