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Wilt u op maandag, dinsdag en woensdag 

de boekjes na gebruik weer terugleggen? 

 

De vespers in Kampen zijn te beluisteren via Internet: 

http://kerkdienstgemist.nl/streams/1345534#.WqENJ2rOXIU  

De vespers in IJsselmuiden zijn te beluisteren via de website van 

de NGK IJsselmuiden. 

http://kerkdienstgemist.nl/streams/1345534#.WqENJ2rOXIU
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Inleiding 
 
Hartelijk welkom bij de Vespers in de Stille week, 
 
In deze week willen we stilstaan bij hoe het lijden en verlossen van Chris-
tus in enkele teksten van het Oude Testament al wordt aangekondigd. Dit 
zijn teksten waardoor de mensen in Jezus’ tijd konden begrijpen wie Hij 
was. We lezen teksten uit Zacharia (maandag), Genesis en Leviticus (dins-
dag), Psalmen en Job (woensdag) en Hosea, Maleachi en Jesaja (donder-
dag). 
 
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 der Kolk (NGK Kampen), Annie Velt-
man (NGK Kampen), Marien Clement (GKv Kampen-Z), Joselien Zuur (GKv Kampen-
N), Gerda en Andries Uitslag (NGK IJsselmuiden), Peter Mulder (GKv IJsselmuiden) 

 Voorganger Muzikale begeleiding 

maandag Ds. Albert Hak-
voort 

Theo Ram 

dinsdag Annemarie Kuij-
venhoven 

Stoffer Leemhuis 

woensdag Ds. Wout van Dijk Arjan van Dijk (piano), Anne Boersma 
(zang), Jan Rein Palland (viool) 

donderdag Marien Clement Meine Kreuzen 

 Voorganger Muzikale begeleiding 

maandag Ds. Johannes van 
Beveren 

Werkgroep muziek 

dinsdag Dennis v/d Zee Eimert van Dijk 

woensdag Dave Plantinga Eimert van Dijk 

donderdag Dirk Groeneveld Werkgroep muziek 
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Maandag: de profeet Zacharia  

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.’ 

Psalm 130c (NLB/PvN)  

Uit de diepten roep ik U 
Heer, mijn God, 
Ik heb u nodig, Here luister 
Nu ik schor gebeden fluister, 
Luister toch, 
Heer, luister toch. 
 
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  

Eeuwige, onze God, 
wij die U nooit hebben gezien, - zie ons hier staan. 
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 Zacharia 6:11-13 

11Laat van het goud en zilver een kroon maken en zet die op het hoofd van 
de hogepriester Jozua, de zoon van Josadak. 12Zeg tegen hem: “Dit zegt 
de HEER van de hemelse machten: Let op, een man met de naam Telg, 
die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de HEER. 13Hij is 
het die de tempel van de HEER zal herbouwen; hij is het die de konin-
klijke waardigheid zal dragen en zal heersen vanaf zijn troon. Er zal ook 
een priester zijn op een eigen troon, en samen zullen zij het land in 
goede vrede besturen. 

Schriftlezing Zacharia 9:9-10 

9Juich, Sion, 
Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! 
Je koning is in aantocht, 
bekleed met gerechtigheid en zege. 
Nederig komt hij aanrijden op een ezel, 
op een hengstveulen, het jong van een ezelin. 
10Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen 
en de paarden uit Jeruzalem; 
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de bogen worden gebroken. 
Hij zal vrede stichten tussen de volken. 
Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, 
van de Rivier tot de einden der aarde. 
 
- stilte - 

Gezang 550 (NLB) 
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Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Hij zal u regeren met God en met ere. 
De wagens, de paarden,  
de wapens, de zwaarden, 
krijgszuchtige plannen, 
Hij zal ze verbannen, 
Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 
het is van te voren voorzegd. 
 
Verheug u, gij dochter van Sion, 
en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 
Zijn daden, zij zullen de aarde vervullen, 
voor jood en voor heiden, 
door dood en door lijden 
draagt Hij met zich mede 
de blijdschap, de vrede, 
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 
zo brengt Hij het leven terecht. 

Schriftlezing Zacharia 3:1-9 

1Vervolgens liet hij me de hogepriester Jozua zien. Deze stond voor de 
engel van de HEER, met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem 
pleitte. 2De engel van de HEER zei tegen Satan: ‘De HEER zal je het 
zwijgen opleggen. De HEER, die Jeruzalem heeft uitverkozen, zal jou 
het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwartgeblakerd hout 
dat uit het vuur is weggerukt?’ 3Nu was Jozua in vuile kleren voor de en-
gel verschenen. 4Deze zei tegen degenen die voor hem stonden: ‘Trek 
hem die vuile kleren uit.’ En tegen Jozua zei hij: ‘Hierbij reinig ik je van 
alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad.’ 5Ik zei: ‘Ze zouden 
hem een nieuwe tulband moeten omdoen.’ Ze deden hem een nieuwe 
tulband om en kleedden hem aan in het bijzijn van de engel van 
de HEER. 

6De engel verzekerde Jozua: 7‘Dit zegt de HEER van de hemelse 
machten: Indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht neemt, 
indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opne-
men in deze kring.8Luister, hogepriester Jozua, jij en je priesters die voor 
je zitten en die in staat zijn om tekens uit te leggen. Ik zal mijn dienaar 
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sturen, de telg aan de stam van David. 9Ik leg een steen voor je neer, Jo-
zua, één enkele steen, waarop zeven ogen rusten. Ikzelf zal daarin een in-
scriptie graveren – spreekt de HEER van de hemelse machten – en in 
één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. 

 
Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 

Psalm 78: 14, 20 (GK) 

God kwam zijn volk uit slavendienst bevrijden. 
Door de woestijn ging Hij zijn kudde leiden. 
De legermacht die tegen hen kwam strijden: 
de zee verzwolg het paard en zijn berijder. 
God leidde hen naar zijn gewijde grond 
en bracht hen bij de berg van zijn verbond. 
 
Geen beter deel kon God zijn volk bereiden: 
Hij gaf zijn knecht, die Israël mocht leiden. 
Als knaap was hij gewend het vee te weiden, 
als man geroepen voor zijn volk te strijden. 
Oprecht van hart heeft David hen gehoed. 
Gods kudde leidde hij bekwaam en goed. 

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 

Gezang 558:1, 2, 7, 9, 10 (NLB) 

Jezus, om uw lijden groot, 
Om uw leven en uw dood 
Die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
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Heer, om uw zachtmoedigheid, 
Vorst die op een ezel rijdt 
En om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 
 
Om het woord van godd’lijk recht 
Dat Gij tot uw rechters zegt,  
- Zelf hebt G’uw geding beslecht, - 
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: het Lam van God 

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.’ 

Agnus Dei (Sela) 

Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, ontferm U, 
Heer, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
  
Lam van God, Lam van God, 
dat de zonde der wereld draagt. 
Heer, geef vrede, 
Heer, geef vrede overal. 
Heer, geef vrede overal. 

Gebed  

Kyrie1,  
God Vader in eeuwigheid, 
Groot is uw barmhartigheid, aller dingen Schepper en behouder; 
eleison. 
 

  

                                                           
1 Kyrie = Heer; eleison = ontferm u 
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Kyrie, 
Christus, troost der wereld, 
Gij, die ons zondaars hebt verlost. 
O Jezus, Zoon van God, onze Middelaar op de hoogste troon; 
Tot U roepen wij uit ’t diepst van ons hart: 
eleison. 
 
Kyrie,  
God heilige Geest, troost ons, 
Geef in ons ’t geloof steeds meer, 
En doe ons bij ons eind blijmoedig weggenomen worden uit deze 
ellende; 
eleison. 

Schriftlezing Genesis 22:1-2, 7-14 

1Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei hij. ‘Ik 

luister,’ antwoordde Abraham. 2‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel 

houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar 

moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.’ 

7‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde 

Abraham. ‘We hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam 

voor het offer?’ 8Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een offer-

lam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij verder. 9Toen ze waren 

aangekomen bij de plaats waarover God had gesproken, bouwde Abra-

ham daar een altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en 

legde hem op het altaar, op het hout. 10Toen pakte hij het mes om zijn 

zoon te slachten. 11Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: 

‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik luister,’ antwoordde hij. 12‘Raak de jongen niet 

aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je 

hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’13Toen Abraham op-

keek, zag hij een ram die met zijn horens verstrikt was geraakt in de strui-

ken. Hij pakte het dier en offerde dat in de plaats van zijn zoon.14Abra-

ham noemde die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men 

tot op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal erin voor-

zien worden.’ 
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- stilte - 

Gezang 393 (NLB) 

Als ik in deze stille tijd 
De grens der woorden overschrijd 
En mij begeef tot brood en wijn 
Om één met U, mijn Heer, te zijn – 
O ware zoon van Abraham, 
God kiest zichzelf een offerlam. 
 
Als er tot uw gedachtenis 
De viering van het nachtmaal is 
En Gij het brood des levens zijt, 
De beker van de dankbaarheid –  
O Heer dat Gij gelijk het graan 
Te gronde gaat om op te staan. 
 
Gij deelt met mij de laatste nacht 
En breekt tot alles is volbracht; 
En dit is het genadebrood, 
Gij hebt mij lief tot in de dood; 
En dit is de genadewijn, 
Gij zult voorgoed mijn gastheer zijn. 

Schriftlezing Leviticus 16:20-22b, 29-31 

20Nadat Aäron de verzoeningsrite heeft voltrokken aan de heilige ruimte, 

het voorste deel van de ontmoetingstent en het altaar, moet hij de an-

dere, nog levende bok laten brengen. 21Hij legt dan zijn beide handen op 

de kop van de bok en spreekt alle wandaden en vergrijpen van de Isra-

elieten openlijk uit, alle zonden die ze hebben begaan. Zo legt hij alle 

zonden op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn in 

sturen, onder de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. 22De 

bok neemt alle zonden van het volk met zich mee, naar een verlaten ge-

bied. 
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29De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht: De tiende 

dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en 

je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten even-

min als de vreemdelingen die bij jullie wonen. 30Want op die dag wordt 

voor jullie de verzoeningsrite voltrokken opdat jullie van al je zonden ge-

reinigd worden en de HEER weer rein tegemoet kunnen treden. 31Die 

dag moet in volstrekte rust en onthouding worden doorgebracht; deze 

bepaling blijft voor altijd van kracht. 

Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 

Psalm 51:4, 5 en 7  

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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Doe Sion wel naar uw barmhartigheid 
En laat haar tinnen in het zonlicht blinken, 
Doe op haar pleinen weer de lied’ren klinken 
Als eens in de welaangename tijd. 
Dan hebt Gij lust aan offers, recht gebracht, 
Met kleinvee stroomt men toe en jonge stieren. 
Jeruzalem, ik zie een nieuw geslacht 
Opnieuw het feest van uw bevrijding vieren. 

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 

Gezang 574 (NLB)   

Glorie zij U, Christus, U leed onze nood, 
U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 
in de nacht der nachten streed U onze strijd, 
U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
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 

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 77:1, 3 

Roepend om gehoor te vinden, 
om bij God gehoor te vinden, 
roep en smeek ik onverpoosd, 
maar mijn ziel blijft ongetroost. 
Nu de druk mij overmande, 
hef ik tot de Heer mijn handen, 
maar ’t gedenken is mij pijn, 
nu ik zonder God moet zijn. 
 
Zou de Heer zijn volk verstoten? 
Heeft de toorn zijn hart gesloten? 
Is zijn gunst voorgoed voorbij? 
Blijft niet wat Hij eenmaal zei? 
Kan God zijn gena vergeten? 
Heb ik steeds vergeefs geweten, 
dat des Allerhoogsten kracht 
stand houdt tot het laatst geslacht? 
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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 Psalm 22:2-3 

2Mijn God, mijn God, 
waarom hebt u mij verlaten? 
U blijft ver weg en redt mij niet, 
ook al schreeuw ik het uit. 
3‘Mijn God!’ roep ik 
overdag, en u antwoordt niet, 
’s nachts, en ik vind geen rust. 

- stilte - 

Gezang 606 (NLB) 

Met Mozes zijn wij meegegaan, 
omdat de Heer ons riep. 
Wij zijn op weg naar Kanaän, 
maar ’t water is zo diep. 
En farao in onze rug, 
hij wil zijn slaven weer terug. 
Daar komen de soldaten al, 
wij zitten in de val. 
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O Mozes, roep toch tot de Heer, 
het water is zo diep. 
Er is voor ons geen uitweg meer, 
het water is zo diep. 
Waar is ’t beloofde paradijs? 
Is dit het einde van de reis 
dat wij verdrinken in de zee? 
Waarom nam jij ons mee? 
 
Maar Mozes heft zijn staf omhoog; 
al is het water diep, 
de wind steekt op, de zee wordt droog. 
En Hij, die zelf ons riep, 
Hij brengt ons naar de overkant, 
Hij leidt ons naar ’t beloofde land. 
Maar farao, met heel zijn stoet 
gaat onder in de vloed. 

Schriftlezing Job 33:23-30 

21Hij teert weg tot een schim van zichzelf, 
en zijn botten, eerst onzichtbaar, steken uit. 
22Hij kruipt naar de afgrond, 
nadert de herauten van de dood. 
23Maar als hij een pleitbezorger heeft, 
een die zijn voorspraak is, één uit duizenden, 
om van zijn onschuld te getuigen, 
24en als God hem welgezind is en zegt: 
“Laat niet toe dat hij in de afgrond afdaalt, 
ik heb een losgeld voor hem verkregen,” 
25dan krijgt hij weer vlees op zijn botten als vroeger 
en keert hij terug naar de kracht van zijn jeugd. 
26Hij bidt weer tot God en God is hem gunstig gezind, 
hij roept het uit van vreugde en verschijnt voor hem, 
want hij wordt door God in ere hersteld. 
27Dan zingt hij het uit en zegt tegen ieder: 
“Ik heb gezondigd, wat recht is maakte ik krom, 
maar het werd mij niet aangerekend. 
28Hij redde mij van de val in de afgrond, 
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opdat ik zal leven en van het licht genieten.” 
29Zie, dit alles doet God, 
tot twee-, driemaal toe doet hij dit voor de mens: 
30hij haalt hem weg van de afgrond 
en het licht van het leven omstraalt hem. 
 

Muzikaal intermezzo 

Meditatie  

- stilte – 

Gezang 575:1, 4, 6 (NLB) 

Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moest Gij zijn, 
troosteloos aan ’t kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
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Gebed en voorbede (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader) 

Opwekking 805   

Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 
als we mooie leugens horen 
en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 
 
Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 
weggeschopt en opgesloten. 
Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 
 
Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 
Geef ons moed om op te treden. 
Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 
 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 
Gaat het onze kracht te boven, 
laat ons dan in U geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 
 
Want het is uw koninkrijk 
tot in alle eeuwigheid. 

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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Donderdag: liefde en onwil 

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 63:1,2 (GK)  

O God, mijn God, ik zoek uw hand, 
ik dorst naar U, blijf op U wachten. 
Zie hoe mijn ziel en lichaam smachten 
naar U in droog en dorstig land. 
Zo sloeg ik steeds op U mijn ogen, 
als ik uw heilig huis bezocht, 
uw heerlijkheid aanschouwen mocht 
en vreugde vond ik uw vermogen. 
 
U liefde is het hoogste goed 
dat U, o God, mij hebt gegeven, 
uw trouw is beter dan het leven, 
U bent het die mij juichen doet. 
Ik wil U prijzen al mijn dagen, 
waartoe uw goedheid mij bewoog, 
mijn handen hef ik naar omhoog, 
om heel mijn hart op U te dragen. 

  



 

 

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, 
 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 Hosea 11:1-4, 8-11 

111Toen Israël nog een kind was, had ik het lief; 
uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. 
2Hoe harder ze geroepen werden, 
hoe meer ze hun eigen weg gingen. 
Ze brachten offers aan de Baäls 
en brandden wierook voor godenbeelden – 
3terwijl ik het toch was die Efraïm leerde lopen 
en hem op mijn arm nam. 
Maar zij beseften niet dat ík hen verzorgde. 
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4Zacht leidde ik hen bij de teugels, 
aan koorden van liefde trok ik hen mee; 
ik verloste hen van het juk om hen te laten eten, 
ik hield hun het voer zelfs nog voor. 
 
8Ach Efraïm, hoe zou ik je ooit kunnen prijsgeven? 
Hoe zou ik je kunnen uitleveren, Israël? 
Zou ik je prijsgeven als Adma, 
je laten ondergaan als Seboïm? 
Mijn hart wordt verscheurd, 
door barmhartigheid word ik bewogen. 
9Ik zal mijn toorn laten varen 
en Efraïm niet opnieuw te gronde richten. 
Want God ben ik, en geen mens, 
ik ben in jullie midden, ik ben heilig, 
ik zal niet meer in woede ontsteken. 
10De HEER zal brullen als een leeuw en zij zullen hem weer volgen. 
Wanneer hij brult, keren ze schuchter terug van overzee, 
11als bange vogeltjes komen ze uit Egypte, 
als duiven uit Assyrië. 
Dan laat ik hen weer wonen in hun eigen huis 
– zo spreekt de HEER. 

– stilte – 

Gezang 177:1-3 (NLB) 

Daar komt de man uit Anatot, 
hij deelt de woorden uit van God: 
Hoor het woord des Heren: 
wij moeten ons bekeren. 
Maar niemand luistert naar zijn stem, 
in heel Jeruzalem. 
 
Het volk is doof, het volk is blind, 
het slaat de woorden in de wind: 
Hoor het woord des Heren: 
wij moeten ons bekeren. 
Voor vreemde goden knielt het neer; 
vergeten is de Heer. 



 

 

 
Waarom, o volk van Israël, 
waarom is God niet meer in tel? 
Hoor het woord des Heren: 
wij moeten ons bekeren. 
Hij die ons riep in de woestijn, 
wil onze Vader zijn! 

Schriftlezing Maleachi 3:22-26 

22Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de 

Horeb regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel Israël. 23Voor-

dat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, 

stuur ik jullie de profeet Elia,24en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich 

verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ou-

ders. Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen. 

Schriftlezing Jesaja 1:2-3 

2Hoor toe, hemel, geef gehoor, aarde, 
de HEER heeft gesproken: 
Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, 
maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. 
3Een rund herkent zijn meester, 
een ezel kent zijn voederbak, 
maar Israël mist elk inzicht, 
mijn volk leeft in onwetendheid. 
 

Muzikaal intermezzo 

Meditatie  

- stilte – 
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Gezang 577 (NLB) 

O wereld, zie uw leven 
hoog aan het kruis geheven, 
uw heil zinkt in de dood. 
De eersteling van allen 
laat stil zich welgevallen 
verdrukking, slagen, hoon en spot. 
 
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) 

Gezang 175:1-3 (LvdK) 

O wij arme zondaars, bedelaars onrein, 
die in zond’ ontvangen en geboren zijn, - 
onze schulden brachten ons in zo grote nood, 
dat met lijf en ziel wij vervielen aan de dood. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 
Had de Here Jezus ons niet opgezocht, 
mens onder mensen, en ons vrijgekocht, 
Hij alleen tot sterven voor anderen bereid, - 
wij waren verloren in alle eeuwigheid. 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. 
 

  



 

 

Hoe zal ’t God de Here ooit worden geloond, 
dat Hij zoveel liefde aan ons heeft betoond, 
ja, dat Hij zijn Een’ge, zijn Zoon gegeven heeft, 
tot een prijs voor velen, - die stierf en zie, Hij leeft! 
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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Vrijdag 20 maart 2018 

Diensten op Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag zijn er eigen kerkdiensten,  
die beginnen om 19.30 uur. 

Chr. Geref. Kerken 

Kampen: 

Nieuwe Kerk, Broederweg 34 (samen met NGK) 

 Ned. Geref. Kerken: 

Kampen: 

Nieuwe Kerk, Broederweg 34 (samen met CGK) 

IJsselmuiden: 

De Rank, De Boogaard 2 (samen met GKV, met avondmaal) 

Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) 

Kampen-Noord: 

Eudokiakerk, Wederiklaan 54 

Kampen-Zuid: 

Bazuinkerk, Cello 1 

IJsselmuiden: 

De Rank, De Boogaard 2 (samen met NGK, met avondmaal) 


