
 

ZIEN EN GEZIEN WORDEN  
  

oecumenische vesper in de 40 dagentijd 2023  
  

dinsdag 4 april 2023, 19.15 uur  
Pauluskerk Breukelen  

  
Voorganger: Annemiek Dijkhuizen   

Pianist: Wido Dijkstra  
  

Welkom 
 
Lied 598 “Als alles duister is” 
Onder het bij herhaling zingen van dit lied kan een kaarsje 
aangestoken worden. 
 

 



 

Psalm 25 (uit “150 Psalmen vrij” van Huub Oosterhuis) 
 
Naar U, Levende, klimt mijn ziel. 
U vertrouw ik, dat Gij zijt. 
U verlang ik ooit te zien. 
Door de nacht heen zien uw ogen mij. 
Van mijn ellende, keer U niet af. 
Mijn vertrouwen, beschaam het niet. 
Op U wachtte ik levenslang. 
Elke dag weer zoeken mijn ogen jou. 
Laat je nu vinden, liefde. 
Keer je niet af. 
 
Zingen refrein Psalm 25b “Houd mij in leven” (3x) 

 
 
Lezing Joh. 19: 4-5 (NBG) 
 
En Pilatus kwam wederom naar buiten en zeide tot hen: Zie, ik breng Hem 
voor u naar buiten, opdat gij weet, dat ik geen schuld in Hem vind. 5Jezus 
dan kwam naar buiten met de doornenkroon en het purperen kleed. En 
(Pilatus) zeide tot hen: Zie, de mens! 
 
Moment van inkeer en verstilling / ondertussen in stilte gedicht lezen 
 



 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
  
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 
Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

Huub Oosterhuis 
 
Lied 536 “Alles wat over ons geschreven is” 
 
Alles wat over ons geschreven is,  
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen,  
dit hele leven dat geen leven is. 
 
De schepping die voor ons gesloten was, 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O, Zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 



 

Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
Voorbeden  
 
Stil gebed  
 
Onze Vader (oecumenisch Onze Vader, herziene versie) 
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, in de hemel en op de aarde. 
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. 
 
Zegenbede  
Eeuwige zegen en behoed ons. 
Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. 
En geef de wereld vrede. Amen 
 
 
Wij verlaten de kerk in stilte; er is koffie en thee in de achterzaal 

 
Bij de uitgang staat een collectemandje voor uw bijdrage aan 

Stichting Makom ma Wouri (Vrienden van Kameroen) 
voor hulp aan o.a. blinde en slechtziende kinderen en jongeren. 
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