
Liturgie voor de 
Vespers 

Kampen en IJsselmuiden 
in de Stille Week 
(15 - 18 april 2019) 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(samenwerking tussen de Christelijke Gereformeerde,  
Nederlands Gereformeerde en Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken  

in Kampen en IJsselmuiden) 

 



 

2 

 

m
aa

n
d

ag
 

  

Wilt u op maandag, dinsdag en woensdag 

de boekjes na gebruik weer terugleggen? 

 

De vespers in Kampen zijn te beluisteren via Internet: 

https://kerkdienstgemist.nl/streams/192149 

De vespers in IJsselmuiden zijn te beluisteren via de website van 

de NGK IJsselmuiden. 

https://kerkdienstgemist.nl/streams/192149
https://kerkdienstgemist.nl/streams/192149
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Inleiding 
 
Hartelijk welkom bij de Vespers in de Stille week. 
 
In deze week willen we toeleven naar het lijden en verlossen van Christus 
en stilstaan bij momenten in de aanloop naar zijn kruisdood: de zalving, 
Getsemane, Petrus’ verloochening en de voetwassing. 
 
Hieronder ziet u wie de vespers leiden en muzikaal begeleiden:  

 
Kampen 

 
IJsselmuiden 

 
De liturgie is samengesteld door Marien Clement. 
 
De vetgedrukte teksten mogen door iedereen uitgesproken worden. 
Zegen en groet! 
 
Voorbereidingsgroep voor vespers in de stille week: 
Marianne Sleurink (CGK Kampen), Anneke van Hove, Anneke van der Kolk en Annie 
Veltman (NGK Kampen), Marien Clement (GKv Kampen-Z), Joselien Zuur (GKv Kam-
pen-N), Gerda en Andries Uitslag (NGK IJsselmuiden), Peter Mulder (GKv IJsselmuiden) 

 Voorganger Muzikale begeleiding 

maandag ds. Albert Hakvoort Theo Ram en Arne Mauritz 

dinsdag Marnix Bos Arjan Trouwborst 

woensdag Annemarie de Roos Arjan van Dijk (piano), Anne Boersma 
(zang) en Jan Rein Palland (viool) 

donderdag ds. Hans Slotman Alie Zomer 

 Voorganger Muzikale begeleiding 

maandag Nienke Buitendijk Erik de Leeuw 

dinsdag Joost Roorda Anton van der Vlies en Hermien Koers 

woensdag Lianne van der Zee Sienke van der Steege 

donderdag Dave Plantinga  André van Dijk 
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Maandag: de zalving  

Afhankelijkheid en begroeting 

Ik zeg  tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ 
U wijst mij de weg naar het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 
 
Uw Heer zegt: ‘Je mag komen in mijn nabijheid.’ 

Gezang 48:1, 2 en 3 (Liedboek voor de Kerken) 

O onze Vader, trouwe Heer, 
zie uit uw hemel op ons neer; 
breng ons als broeders bij elkaar, 
maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond 
opwellen uit des harten grond. 
 
Geheiligd zij uw naam, o Heer, 
bewaar ons door de rechte leer, 
en maak ons doen en laten rein, 
dat wij U niet tot schande zijn. 
Breng Gij weer thuis te rechter tijd 
het arme volk, dat wordt misleid. 
 
Uw koninklijke heerschappij 
zij nu en eeuwig ons nabij. 
Geleid ons tot het bruiloftsfeest 
door alle gaven van de Geest. 
Sla het geweld van satan neer, 
behoed uw eigen kerk, o Heer. 

Gebed  

Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien, - zie ons hier staan. 
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wij die van U hebben gehoord, - hoor ons aan: 
Uw naam is dat U mensen helpt, - wees onze hulp –  
en dat U alles hebt gemaakt – maak alles nieuw –  
en dat U ons bij name kent; - leer ons U kennen: 
die Bron van Leven wordt genoemd, - doe ons weer leven; 
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - wees hier aanwezig. 

Schriftlezing Johannes 12:1-8 

1Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus 
die hij uit de dood had opgewekt. 2Daar hield men ter ere van 
hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de 
mensen die met hem aanlagen. 3Maria nam een kruikje kost-
bare, zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en 
droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het 
hele huis. 4Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die 
hem zou uitleveren, vroeg: 5‘Waarom is die olie niet voor drie-
honderd denarie verkocht om het geld aan de armen te ge-
ven?’6Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde 
– hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 7Maar Je-
zus zei: ‘Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafe-
nis; 8de armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet.’ 

 
- stilte - 

Psalm 2 (De Nieuwe Psalmberijming) 

Wat willen jullie, wereldmachten, toch 
met al die plannen en die dwaze dromen? 
Verwacht je door dat goddeloos bedrog 
van God en zijn gezalfde vrij te komen? 
Daar spreekt de HEER vanuit zijn hemelwoning, 
een boze stem vol goddelijke spot: 
‘Ik ben de HEER; en mijn gezalfde koning 
regeert in Sion, op de berg van God.’ 
 
De HEER gaf Mij zijn goddelijke woord: 
‘Jij bent mijn zoon; jij mag Mij alles vragen. 
Er is geen land dat jou niet toebehoort. 
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Ik geef je macht de vijand weg te vagen.’ 
Heersers, denk na! Je moet je nu bekeren. 
Kniel voor de zoon en luister naar zijn stem; 
anders zal Hij je als een vuur verteren. 
Je bent pas veilig als je schuilt bij Hem! 

Schriftlezing Johannes 12:9-11 

9Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en 
ze gingen in groten getale naar hem toe, niet alleen om hem-
zelf, maar ook om Lazarus te zien die hij uit de dood had opge-
wekt. 10De hogepriesters beraamden intussen een plan om ook 
Lazarus te doden, 11omdat hij er de oorzaak van was dat veel 
Joden bij Jezus kwamen en in hem gingen geloven. 

 
Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 

Gezang 562 (Nieuwe Liedboek) 

Ik wil mij gaan vertroosten in ’t lijden van mijn Heer, 
die zelf bedroefd ten dode terneerboog keer op keer 
en zocht in zijn ellende naar troost om voort te gaan 
tot Hem wil ik mij wenden – o Jesu, zie mij aan. 
 
Hoe sloeg ik ooit uw woorden weerspannig in de wind, 
wilde niet zien of horen hoezeer ik werd bemind, 
mijn leven liep verloren, us stem bracht mij tot staan, 
U bidt voor wie U hoonden – o Jesu, zie mij aan. 
 
Mijn Heer die om mijn zonden in doem en duisternis 
ontluisterd en geschonden aan ’t kruis gehangen is, 
al ben ik U onwaardig, mijn toevlucht is mijn naam, 
mijn redder, mijn genade – o Jesu, zie mij aan. 
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Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 

Gezang 558:1, 2, 3, 9 en 10 (Nieuwe Liedboek) 

Jezus, om uw lijden groot, 
Om uw leven en uw dood 
Die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
Heer, om uw zachtmoedigheid, 
Vorst die op een ezel rijdt 
En om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
 
Om de zalving door een vrouw, 
vreudeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison. 
 
Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
Om de speerstoot in uw zij, 
Ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 
 
Heer, om uw vijf wonden rood, 
Om uw onverdiende dood, 
Smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 

Wegzending 

God, wees ons genadig en zegen ons, 
Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
In heel de wereld uw reddende kracht.  
 
Amen. 
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Dinsdag: in Getsemane 

Afhankelijkheid en begroeting 

Ik zeg  tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ 
U wijst mij de weg naar het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 
 
Uw Heer zegt: ‘Al ga je door een donker dal, ik ben bij je.’ 

Hemelhoog 162 (Sela) 

(2x) 
 
3. Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, 
Heer, geef vrede overal. 
Heer, geef vrede overal. 

Gebed  

Zijn wij u trouw, 
kan wie wij zijn 
en wat wij doen 
bestaan in het licht van uw ogen? 
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Verhelder ons, 
dat bij uw stralen 
er voor ons 
een weg is om te gaan, 
bewogen door uw Geest. 
Maak ons oprecht van hart, 
trouw aan ons eigen woord 
en mild van tong. 
 
Uw rijk zal komen –  
dat niet wij het zijn 
die het vertragen 
door in gemak te aarden 
en door te blijven steken 
in wat alom voorhanden is. 
 
Vuur ook in deze week ons aan, 
dat wij volharden 
in vertrouwen 
in de kracht van de liefde geloven. 
Wees zelf de vlam in ons hart, 
zodat wij weten 
hoezeer liefde ons geboden is. 

Schriftlezing Zacharia 13:7-9 

7Zwaard, ontwaak! Verhef je tegen mijn herder, tegen de man 

met wie ik mij verbonden heb – spreekt de HEER van de he-

melse machten. Dood de herder, zodat de schapen verdwalen. 

Weerloos als ze zijn zal ik ze treffen. 8In heel het land – spreekt 

de HEER – zal twee derde worden uitgeroeid en omkomen; 

slechts een derde deel zal worden gespaard. 9Dat deel zal ik 

louteren in het vuur: ik zal hen smelten als zilver en zuiveren als 

goud. Zij zullen mijn naam aanroepen en ik zal antwoorden. Ik 

zal zeggen: ‘Dit is mijn volk,’ en zij zullen zeggen: ‘De HEER is 

onze God.’ 
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- stilte - 

Psalm 80:1, 2 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming) 

Hoor naar ons bidden, trouwe herder 
en leid uw Israël weer verder. 
Kom, koning, schijn vanaf uw troon 
en red uw volk, uw eigen zoon. 
God, toon uw vriendelijk gezicht, 
verschijn in uw bevrijdend licht. 
 
Heer, generaal van legermachten, 
laat ons niet langer biddend wachten. 
Wij drinken tranen bij ons brood; 
de vijand spot met onze nood. 
God, toon uw vriendelijk gezicht, 
verschijn in uw bevrijdend licht. 
 
Waarom brak U zijn heg aan stukken,  
mocht iedereen zijn vruchten plukken? 
Hij viel ten prooi aan het geweld 
van dieren uit het open veld. 
De wilde zwijnen uit het bos 
vraten er ongestraft op los. 

Schriftlezing Marcus 14:26-28, 32-43, 50-52 

26Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de 

Olijfberg.27Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal ten val 

komen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en 

de schapen zullen uiteengedreven worden.” 28Maar nadat ik uit 

de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 

(…) 

32Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei te-

gen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga bid-

den.’ 33Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij 

voelde zich onrustig en angstig worden 34en zei tegen hen: ‘Ik 
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voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken.’ 35Hij liep nog een 

stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit 

uur zo mogelijk aan hem voorbij mocht gaan. 36Hij zei: ‘Abba, 

Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze beker van mij weg. 

Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’ 37Hij liep te-

rug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Pe-

trus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38Blijf wakker 

en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewil-

lig, maar het lichaam is zwak.’ 39Weer ging hij weg om te bid-

den, met dezelfde woorden als daarvoor. 40Toen hij weer terug-

kwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen 

steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoor-

den. 41Toen hij voor de derde maal terugkwam, zei hij tegen 

hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het 

is zover: het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon 

wordt uitgeleverd aan de zondaars. 42Sta op, laten we gaan; 

kijk, hij die me uitlevert, is al vlakbij.’ 

43Nog voor hij uitgesproken was, kwam Judas eraan, een van 

de twaalf, in gezelschap van een met zwaarden en knuppels 

bewapende bende, die door de hogepriesters, schriftgeleerden 

en oudsten was gestuurd.  

(…) 

50Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. 51Een jon-

geman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij hem 

te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, 52liet hij het 

kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. 

Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 
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Gezang 577 (Nieuwe Liedboek) 

 
 
Wie heeft U zo geslagen, 
waarom moet Gij verdragen 
die bitterheid en pijn? 
Gij zijt toch zonder zonde, 
toch niet in ’t kwaad bebonden 
als wij en onze kind’ren zijn. 
 
Ik ben het, ik moest boeten, 
met handen en met voeten 
genageld aan uw kruis. 
O Here, die uw leven 
voor mij hebt prijsgegeven, 
gedenk mij in het paradijs. 

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 
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Gezang 574 (Nieuw Liedboek)   

 
 
Christus is gekomen in ons aards bestaan, 
nam onze gestalte, onze zwakheid aan, 
aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid, 
Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 
U verbreekt het donker, alles is volbracht; 
geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 
één van ziel en levend bij uw heilig woord. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 

Wegzending 

God, wees ons genadig en zegen ons, 
Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
In heel de wereld uw reddende kracht.  
 
Amen. 
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Woensdag: de verloochening 

Afhankelijkheid en begroeting 

Ik zeg  tot de HEER: ‘U bent mijn Heer, 
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’ 
U wijst mij de weg naar het leven: 
overvloedige vreugde in uw nabijheid, 
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. 
 
Uw Heer zegt: ‘Ik ben een rots, de kracht die je redt. Bij mij kan je 
schuilen.’ 

Psalm 130c (Psalmen voor Nu/Nieuwe Liedboek)  

 
 
Als U niets dan zonden zag, 
Heer, mijn God, 
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 
Juist vergeven. Dus verdient U 
Diep ontzag, 
Ons diep ontzag. 
 
Ik blijf wachten tot U komt, 
Heer, mijn God. 
Ik blijf nog sterker op U wachten 
Dan een mens in lange nachten 
Wacht op licht, 
Het morgenlicht. 
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Israël, hoop op de Heer. 
Hoop op God, 
Want Hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden. 
Hij maakt vrij. 
Hij maakt jou vrij! 

Gebed 

Schep, o God, een zuiver hart in mij: 
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 
verban mij niet uit uw nabijheid: 
neem uw heilige geest niet van mij weg.  
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger: 
de kracht van een sterke geest. 
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren: 
en zullen zondaars terugkeren tot u. 
U bent de God die mij redt, 
bevrijd mij, God, van de dreigende dood:  
en ik zal juichen om uw gerechtigheid. 
Ontsluit mijn lippen, Heer: 
en mijn mond zal uw lof verkondigen. 

Schriftlezing Lucas 22:28-34 

28Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij geble-
ven. 29Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn Vader 
mij voor het koningschap bestemd heeft:30jullie zullen in mijn 
koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel, en zetelen op een 
troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. 

31Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist 
om jullie als graan te mogen zeven. 32Maar ik heb voor je gebe-
den opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot in-
keer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.’ 33Simon ant-
woordde: ‘Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in 
te gaan en te sterven.’ 34Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze 
nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend 
hebt dat je mij kent.’ 
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- stilte - 

Gezang 571:1, 3 en 5 (Nieuwe Liedboek) 

 
Een beker vol van vreugdewijn  
heeft Hij men ons gedronken. 
Een bitt’re kelk vol eenzaamheid  
hebben wij Hem geschonken. 
 
Tot aan het einde van de tijd  
zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,  
en ik Hem toebehoren. 

Schriftlezing Lucas 22:54-62 

54Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem 

naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een af-

stand. 55Ze staken een vuur aan midden op de binnenplaats en 

gingen eromheen zitten; Petrus voegde zich bij hen. 56Een 

dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak aan en 

zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57Maar hij ontkende het: ‘Ik ken 

hem niet eens!’58Even later merkte een ander hem op en zei: 

‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, hele-

maal niet.’ 59En ongeveer een uur later zei nog iemand met 

grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, 

hij komt immers ook uit Galilea.’ 60Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet 

waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog 
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sprak, kraaide er een haan. 61De Heer draaide zich om en keek 

Petrus aan, en toen herinnerde Petrus zich de woorden van de 

Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft gekraaid zul je mij 

driemaal verloochenen.’ 62Hij ging naar buiten en huilde bitter. 

 
Muzikaal intermezzo 

Meditatie  

- stilte – 

Gezang 576b:1, 2, 3 en 7 (Nieuwe Liedboek) 

O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon: een doornenkroon, 
o hoofd eens schoon en heerlijk en stralend als de dag, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! Ik groet u vol ontzag. 
 
O hoofd zo hoog verheven, o goddelijk gelaat, 
waar werelden voor beven, hoe bitter is uw smaad! 
Gij, eens in ’t licht gedragen, door engelen omstuwd, 
wie heeft U zo geslagen, gelasterd en gespuwd? 
 
O Heer, uw smaad en wonden, ja alles wat Gij duldt, 
om mij is het, mijn zonden, mijn schuld, mijn grote schuld. 
O God, ik ga verloren om wat ik heb gedaan, 
als Gij mij niet wilt horen. Zie mij in liefde aan. 
 
Wees Gij om mij bewogen en troost mijn angstig hart. 
Voer mij uw beeld voor ogen, gekruisigde, uw smart. 
Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust, 
uw aangezicht aanschouwen. Wie zo sterft, sterft gerust. 

Gebed en voorbede (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader) 
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Gezang 247:1, 3 en 5 (Nieuwe Liedboek) 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

Wegzending 

God, wees ons genadig en zegen ons, 
Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
In heel de wereld uw reddende kracht.  

Amen.



 

 

Donderdag: de voetwassing 

Afhankelijkheid en begroeting 

Uit de diepte roep ik tot u, HEER, 
Heer, hoor mijn stem, 
Wees aandachtig, luister 
Naar mijn roep om genade. 
 
Uw Heer zegt: ‘Ik wijs je de weg naar de waarheid. Blijf op mij hopen, 
elke dag weer.’ 

Psalm 123 (De Nieuwe Psalmberijming)  

Ik sla naar U, die in de hemel zit, 
mijn ogen op en bid. 
Zoals een knecht zijn meester aan blijft kijken 
tot die zijn gunst laat blijken, 
zoals een dienstmaagd met haar blik blijft smeken 
om een welwillend teken, 
zo richten wij verwachtingsvol ons oog 
naar onze God omhoog. 
 
Heb medelijden, wees genadig, HEER, 
wij redden het niet meer. 
Alle verachting heeft ons lamgeslagen, 
de smaad is niet te dragen. 
Voortdurend willen spotters ons bezeren; 
ze blijven ons kleineren. 
HEER, doe iets aan hun arrogante toon. 
Verlos ons van hun hoon. 

Gebed 

Zoals een hinde smacht naar stromend water, 
zo smacht mijn ziel naar U, o God. 
 
Waarom keert mijn hart zich niet naar U toe, 
 ontken ik wie U bent? 
 Zelfs al lees ik in uw ogen, 
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 dat U de reden kent. 
 Mijn hart is veel te bang, 
 om alles op te geven, 
 ontwijkt U al zolang: 
 mijn zonde houdt mij tegen! 
 
Groot bent U, o Heer, en zeer te prijzen. 
Groot is uw kracht en uw wijsheid oneindig. 
Wij mensen willen U prijzen. 
Ondanks onze onvolkomenheden 
zet U ons ertoe aan U te loven. 
Want U hebt ons geschapen  
met het gemoed gericht op U: 
ons hart is onrustig 
totdat het rust vindt in U. 
 
Wie U zoeken, vinden U 
en wie U vinden, zullen U prijzen. 
Laat mij U zoeken, Heer, terwijl ik U aanroep. 
Laat mij U aanroepen, terwijl ik in U geloof. 

Schriftlezing Johannes 13:1-11 

1Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd ge-
komen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Va-
der. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief, 
en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.2Jezus en zijn 
leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, 
de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verra-
den. 3Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gege-
ven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou 
gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, 
sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom. Hij 
begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af 
met de doek die hij omgeslagen had. 6Toen hij bij Simon Petrus 
kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, 
Heer?’ 7Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, 
maar later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn 
voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze 



 

 

niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’9antwoordde hij: 
‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en 
mijn hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen 
nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus 
rein – maar niet allemaal.’ 11Hij wist namelijk wie hem zou ver-
raden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 

– stilte – 

Psalm 51:3,4 en 5  

Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid 
geboren en in zware schuld gebonden. 
Ontvangen heeft ijn moeder mij in zonde, 
zie op mij neer in uw barmhartigheid. 
Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, 
dat ik in trouw en recht voor U zal leven. 
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, 
hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven. 
 
Voltrek de reiniging en raak mij aan 
met bloed en hysop, dan ben ik genezen. 
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen 
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan. 
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond, 
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen, 
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond. 
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen. 
 
Schep in mij, God, een hart dat leeft in’t licht, 
geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
ontneem mij niet aan uw heili’ge Geest, o God, 
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 
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Schriftlezing Johannes 13:12-17 

12Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn boven-
kleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat 
ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” 
en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook.14Als ik, 
jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet 
je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld ge-
geven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook 
doen. 16Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer 
dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem 
zendt. 17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, 
maar er ook naar handelt.   

 
Muzikaal intermezzo 

Meditatie  

- stilte – 

Gezang 577 (Nieuwe liedboek) 

 



 

 

Wie heeft U zo geslagen, 
waarom moet Gij verdragen 
die bitterheid en pijn? 
Gij zijt toch zonder zonde, 
toch niet in ’t kwaad bebonden 
als wij en onze kind’ren zijn. 
 
Ik ben het, ik moest boeten, 
met handen en met voeten 
genageld aan uw kruis. 
O Here, die uw leven 
voor mij hebt prijsgegeven, 
gedenk mij in het paradijs. 

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 

Hemelhoog 203 (Sela) 
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refrein: 

      

     
 
Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  
uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 
En Hij droeg met elke stap  
de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”. 
refrein 
 
 

 
refrein 



 

 

Wegzending 

God, wees ons genadig en zegen ons, 
Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. 
Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
In heel de wereld uw reddende kracht.  
 
Amen. 
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Vrijdag 19 april 2019 

Diensten op Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag beginnen de kerkdiensten om 19.30 uur. 
 

Kampen: 

Bovenkerk, Koornmarkt 28  
(samenwerking CGK, GKV’s en NGK) 
 

IJsselmuiden: 

De Rank, De Boogaard 2  
(samenwerking CGK, GKV en NGK) 


