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Liturgie voor de 
Vespers 

Kampen en IJsselmuiden 
in de Stille Week 
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(samenwerking tussen de Christelijke Gereformeerde, Nederlands Gereformeerde en 
Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken in Kampen en IJsselmuiden) 
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Dit jaar zullen de vespers i.v.m. de maatregelen omtrent het 
Coronavirus live worden uitgezonden via internet.  
 

We nodigen u/jou van harte uit om in de lijdensweek, ieder vanuit 
zijn eigen huis, de vespers in geestelijke verbondenheid met elkaar 
te vieren. We hopen dat op deze wijze voor veel mensen de vespers 
bijdragen aan een stuk rust en vertrouwen in een tijd van crisis. 
 

De vespers zijn iedere avond van 6 t/m 9 april vanaf  19.30 uur 
online live te volgen op het YouTubekanaal van de CGK Kampen:  

https://www.youtube.com/channel/UCT6gxljKppiUFoWzqcYHl
Rw 

 

Ze zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl met alleen geluid:  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/691-Eben-Haezer-CGK-
Kampen 

   
 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCT6gxljKppiUFoWzqcYHlRw
https://www.youtube.com/channel/UCT6gxljKppiUFoWzqcYHlRw
https://kerkdienstgemist.nl/stations/691-Eben-Haezer-CGK-Kampen
https://kerkdienstgemist.nl/stations/691-Eben-Haezer-CGK-Kampen
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Inleiding 
 
Hartelijk welkom bij de Vespers in de Stille week. 
Fijn dat u met ons wilt stilstaan bij de lijdensweg die Jezus Christus voor 
ons is gegaan. We nemen u mee door het lijdensevangelie zoals het 
beschreven is in het evangelie naar Lucas. 
Hieronder ziet u wie de vespers leiden en muzikaal begeleiden. 
 

 

 Voorganger Muzikale begeleiding 

maandag Albert Hakvoort Theo Ram – piano 
Arne Mauritz – cello  
Zang: Lidy Meuleman en Noëlle 
van Werven 

dinsdag Jan Rinke Medendorp Arjan Trouwborst - orgel 
Zang: Hannah de Gelder 

woensdag Annemarie de Roos Klaas van der Kolk – piano 
Jan Rein Palland – viool  
Zang: Joke van der Kolk en Hilde 
Palland 

donderdag Herman Feenstra Jacob Schaap – piano 
Harjanne Slotman – dwarsfluit  
Zang: Hannah de Gelder 

 
 

De liturgie is in het verleden samengesteld door Debora van der Wielen 
en voor deze Stille week herbruikbaar gemaakt. 
De vetgedrukte teksten mogen door iedereen uitgesproken worden. 
 
Zegen en groet! 
 
Voorbereidingsgroep voor vespers in de stille week, 
 
Arne Mauritz (CGK Kampen), Anneke van Hove (NGK Kampen), Annie 
Veltman (NGK Kampen), Melanie Spans (GKv Kampen-Zuid), Joselien 
Zuur (GKv Kampen-Noord), Gerda en Andries Uitslag (NGK 
IJsselmuiden), Peter Mulder (GKv IJsselmuiden) 
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Gezegend hij die komt als koning 

Maandag 6 april 

Afhankelijkheid en begroeting 

Onze hulp is de naam van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus 
Christus. 
 
Amen. 

Lied 

Psalm 99:1, 2, 4 (Gereformeerd Kerkboek GKv) 
 
1God is Koning, Hij sticht zijn heerschappij. 
Volken, hoort zijn stem. Buigt u, beeft voor Hem, 
die met macht gekroond op de cherubs troont. 
Aarde, word bewogen, beef voor zijn vermogen. 
 
2God, die recht gebood, is in Sion groot; 
van zijn troon belacht Hij der volken macht. 
Hoog en zeer geducht, heilig en doorlucht 
is uw naam, o Here; laten zij die eren! 
 
4Maakt Hem altezaam groot, verheft zijn naam. 
Buigt u voor Hem neer, knielt voor Isrels Heer. 
Aan zijn voeten reik Hem uw huldeblijk. 
Heilig, hoog in ere is de Heer der heren. 
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Gebed 

Laat ons bidden. 
 
Heer God, 
Gij, die uw Zoon Jezus Christus 
In deze wereld hebt gezonden 
Om ons voor te gaan 
Naar Jeruzalem 
De stad van de vrede –  
Zegen ons 
Als wij met palmtakken in de hand 
Hem willen volgen op zijn weg. 
Vervul ons met zijn kracht, 
Zodat we met Hem opgaan 
En eenmaal achter Hem aan 
Het nieuwe Jeruzalem 
Mogen binnengaan. 
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, 
Die met U in de eenheid van de heilige Geest 
Leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

Schriftlezing 

Psalm 24:1-10 
1 Van David, een psalm. 
 
Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, 
de wereld en wie haar bewonen, 
2 hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, 
op de stromen heeft hij haar verankerd. 
 
3 Wie mag de berg van de HEER bestijgen, 
wie mag staan op zijn heilige plaats? 
4 Wie reine handen heeft en een zuiver hart, 
zich niet inlaat met leugens 
en niet bedrieglijk zweert. 
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5 Zegen zal hij ontvangen van de HEER 
en recht verkrijgen van God, zijn redder. 
6 Dat valt hun ten deel die u zoeken, 
die zich tot u wenden - het volk van Jakob. sela 
 
7 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 
verhef u, aloude ingangen: 
de koning vol majesteit wil binnengaan. 
8 Wie is die koning vol majesteit? 
De HEER, machtig en heldhaftig, 
de HEER, heldhaftig in de strijd. 
 
9 Hef, o poorten, uw hoofden omhoog, 
verhef ze, aloude ingangen: 
de koning vol majesteit wil binnengaan. 
10 Wie is hij, die koning vol majesteit? 
De HEER van de hemelse machten, 
hij is de koning vol majesteit. sela 

– stilte – 

Lied 

Opwekking 277 
 
Machtig God, sterke Rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard’ en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend Licht, Morgenster, 
niemand is als U. 
 
Prijst de Vader; Prijst de Zoon; 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
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Schriftlezing 

Lucas 19:29-40 
 
1929 Toen hij Betfage en Betanië bij de Olijfberg naderde, stuurde hij twee 
van de leerlingen vooruit 30 en zei tegen hen: ‘Ga naar het dorp daarginds. 
Daar zullen jullie een vastgebonden veulen vinden, dat nog nooit door 
iemand bereden is. Maak het los en breng het hier. 31 Als iemand jullie 
vraagt: “Waarom maken jullie het los?” moeten jullie antwoorden: “De 
Heer heeft het nodig.”’ 32 De beide leerlingen gingen op weg en vonden 
het veulen, precies zoals Jezus had gezegd. 33 Toen ze het dier losmaakten, 
vroegen de eigenaars hun: ‘Waarom maken jullie het los?’ 34 Ze 
antwoordden: ‘De Heer heeft het nodig.’ 35 Daarna brachten ze het veulen 
naar Jezus. Ze wierpen hun mantels over het dier en lieten Jezus erop 
zitten. 36 Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de 
grond uit. 37 Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de 
hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle 
wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt 
als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de 
Allerhoogste!’ 39 Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: 
‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij 
zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ 
41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot 
van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede 
kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een 
tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je 
omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond 
gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere 
laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’ 
 
Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 
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Lied 

Lied 173:1-5 (Liedboek voor de kerken) 
 
1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
2 Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
Koning der Joden die de dood verdreef. 
 
3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur onsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 
 
5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 
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Lied 

Gezang 139:4 (Gereformeerd Kerkboek GKv) 
 
4U, Christus, onzen Heer, bekleed met majesteit, 
U, ’s Vaders een’gen Zoon, zij lof in eeuwigheid! 
Het mensdom lag in schuld en vloek voor God verloren, 
Gij werd, den mens tot heil, uit ene maagd geboren; 
Gij hebt aan ’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen, 
zo baandet G’ ons de weg, om weer tot God te komen. 

Wegzending 

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u 
genadig zijn, 
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 
 
Amen. 
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De laatste maaltijd 

Dinsdag 7 april 

Afhankelijkheid en begroeting 

Doe ons schuilen bij U, Allerhoogste 
Onder uw hoede, Heer, zijn wij geborgen. 
 
Genade, barmhartigheid en vrede zullen bij u zijn, 
van God, de Vader, en van Jezus Christus, 
de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. 
 
Amen. 

Lied 

Lied 172:1, 4 (Liedboek voor de kerken) 
 
1 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die ’t ons heeft voorgedaan. 
 
4 Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
dat is de Geest aanvaarden 
die naar het leven leidt; 
de mensen niet verlaten, 
Gods woord zijn toegedaan, 
dat is op deze aarde 
de duivel wederstaan. 
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Gebed 

Laat ons bidden 
 
Heer Jezus, 
die uit uw grote licht 
afdaalde naar onze duisternis, 
Uw naam zij geprezen tot in eeuwigheid. 
Gedenk ons in uw barmhartigheid, Heer onze God. 
We kunnen niet leven van brood dat vergaat, 
maar alleen van Hem die het brood is 
dat uit de hemel is neergedaald. 
Voed ons met uw lichaam, Heer Jezus, 
en schenk ons levend water uit uw bron. 
Dan zullen wij leven en uw naam loven. 
Amen. 

Schriftlezing 

Jeremia 12:1-13 
1 ‘HEER, u staat altijd in uw recht 
als ik het tegen u opneem. 
Toch vraag ik, hoe verantwoordt u 
dat boosdoeners in voorspoed leven, 
en trouwelozen rust genieten? 
2 U hebt hen geplant, ze schoten wortel, 
liepen uit en droegen vrucht. 
Ze hebben de mond vol van u, 
maar dragen u niet in het hart. 
3 Maar mij kent u, HEER, u ziet mij, 
u weet dat ik u in mijn hart draag. 
Sleep die boosdoeners weg, 
voer ze als schapen naar de slachtbank, 
zonder ze af om ze te laten doden. 
4 Hoe lang nog zal de aarde treuren, 
zullen gras en bloemen verdorren? 
Het vee en de vogels komen om 
door de wandaden van haar bewoners, 
die denken: Hij voorziet niet hoe ons einde zal zijn.’ 
5 ‘Als het je al zwaar valt snelle lopers bij te houden, 
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kun je het dan tegen paarden opnemen? 
Jij struikelt al op het vlakke land, 
wat kun je dan beginnen in het struikgewas bij de Jordaan? 
6 Ook je broers en zusters, je hele familie, 
zullen je laten vallen, 
ook zij zullen je naschreeuwen. 
Vertrouw hen niet, 
al zijn ze nog zo vriendelijk. 
7 Ik heb mijn volk verlaten, 
mijn bezit opgegeven, 
mijn zielsbeminde aan haar vijanden overgeleverd. 
8 Mijn eigen volk werd als een leeuw in het bos, 
het brulde tegen mij. 
Daarom ben ik het gaan haten. 
9 Mijn volk is een nest hyena’s, 
en gieren cirkelen eromheen. 
Breng wilde dieren bijeen, 
laat ze komen om het te verslinden. 
10 Talloze herders hebben mijn wijngaard vernield, 
mijn akker laten vertrappen. 
Ze hebben mijn prachtige akker 
tot een troosteloze woestenij gemaakt. 
11 Hij is een wildernis geworden, 
dor en verlaten ligt hij erbij. 
Heel het land is verwilderd, 
want niemand bekommert zich erom. 
12 Op de kale heuvels in de woestijn 
doemen vernietigende legers op, 
de HEER houdt een verslindend zwaard gereed. 
Niemand is meer veilig, nergens in het land. 
13 Ze hebben tarwe gezaaid, maar distels geoogst. 
Ze hebben tevergeefs gezwoegd, 
ze staan verslagen bij hun oogst, 
door de brandende toorn van de HEER. 
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- stilte - 

Lied 

Psalm 37:1, 5 (Gereformeerd Kerkboek GKv) 
 
1 Wees niet jaloers op hen die onrecht plegen, 
vreugd in het kwaad bedrijven duurt maar kort. 
Zie niet afgunstig naar verboden wegen, 
want zondaars zijn als gras dat weer verdort. 
Zij zijn als kruid dat bloeit door frisse regen, 
maar dan verwelkt en snel vernietigd wordt. 
 
5 Wie met zachtmoedigheid verdrukking dragen, 
zien uit naar vrede en beërven ’t land. 
Het plan der goddelozen zal niet slagen, 
hoe ook die vijand haat en knarsetandt. 
God lacht om hen: Hij ziet zijn dag reeds dagen, 
die dag van oordeel als zijn toorn ontbrandt. 

Schriftlezing 

Lucas 22:7-34 
7 De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht 
moest worden, brak aan. 8 Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met 
de woorden: ‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen 
eten.’ 9 Ze vroegen hem: ‘Waar wilt u dat we het bereiden?’ 10 Hij 
antwoordde: ‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een 
man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis 
waar hij binnengaat, 11 en zeg tegen de heer van dat huis: “De Meester 
vraagt u: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het 
pesachmaal kan eten?’” 12 Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is 
ingericht; maak het daar klaar.’ 13 Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals 
hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. 
14 Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de 
maaltijd. 15 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal 
met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16 Want ik zeg 
jullie: ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft 
gevonden in het koninkrijk van God.’ 17 Hij nam een beker, sprak het 
dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. 18 
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Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de 
wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19 En hij nam een brood, 
sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn 
lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij 
te gedenken.’ 20 Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze 
beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door 
mijn bloed gesloten wordt. 
21 Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze 
tafel aanligt. 22 Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem 
bepaald is, maar wee de mens die hem zal uitleveren.’ 23 Ze vroegen zich 
onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen. 
24 Toen ontstond er onder hen onenigheid over de vraag wie van hen de 
belangrijkste was. 25 Jezus zei tegen hen: ‘Vorsten oefenen heerschappij uit 
over de aan hen onderworpen volken, en wie macht heeft laat zich 
weldoener noemen. 26 Laat dat bij jullie niet zo zijn! De belangrijkste van 
jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. 27 Want wie is 
belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het 
niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. 
28 Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. 29 Ik bestem 
jullie voor het koningschap zoals mijn Vader mij voor het koningschap 
bestemd heeft: 30 jullie 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. 31 Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist 
om jullie als graan te mogen zeven. 32 Maar ik heb voor je gebeden opdat 
je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, 
moet jij je broeders sterken.’ 33 Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs 
bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven.’ 34 Maar Jezus zei: 
‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal 
geloochend hebt dat je mij kent.’ 

Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 
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Lied 

Gezang 30:1, 2, 4, 7 (Gereformeerd Kerkboek GKv) 
1Ik breng een rechter aan het licht, 
zo spreekt de Heer en zijn gericht 
zal over alle volken gaan, 
de tirannie heeft afgedaan. 
 
2Een koning bij de gratie Gods, 
het onrecht breekt hij en de trots 
van die grootspreken in hun waan 
en kleinen naar het leven staan. 
 
4Een riet dat buigt in weer en wind, 
Zo is mijn knecht, een mensenkind, 
Wat is geknakt, verbreekt hij niet, 
Zijn adem heelt gelijk een lied. 
 
7De vorst der vorsten is een knecht, 
De volken komen tot hun recht, 
Vrijheid en vrede eren hem 
Die ’t hart is van Jeruzalem. 

Gebed en voorbede (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader) 

Lied 

Gezang 140:2 (Gereformeerd Kerkboek GKv) 
 
2 Alzo lief had God de wereld, 
dat Hij Zijnen eigen Zoon 
voor die afgevallen wereld 
overgaf aan smaad en hoon; 
ja, toen wij nog zondaars waren, 
schonk d’ Ontfermer ons genâ, 
stierf Zijn Zoon op Golgotha, 
stierf voor ons, die zondaars waren: 
God is liefd’, o eng’lenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
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Wegzending 

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u 
genadig zijn, 
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 
 
Amen. 
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Verraden en verloochend 

Woensdag 8 april 

Afhankelijkheid en begroeting 

Heer, U bent onze gids 
en U leidt ons op de goede weg. 
U bent onze God en U verlaat ons niet. 
 
De HEER is je wachter, 
de HEER is je schaduw 
aan je rechterhand. 

Lied 

Gezang 304 (Evangelische Liedbundel) 
 1  Vader, vol van vrees en schaamte 

buigen wij voor U. 
Heel uw werk, door ons vertreden, 
klaagt ons, mensheid aan bij U. 
 

 2  Heer, ontferm U over ons 
die schuldig voor U staan. 
U bent onze God en Redder, 
neem ons in uw liefde aan. 
 

 3  Vader, in dit uur der waarheid 
keren we ons tot U. 
O, vergeef ons, Heer, herstel ons, 
maak ons hart en leven nieuw. 
 

 4  Vul ons met uw heil’ge Geest, 
geef vuur en kracht steeds weer. 
Ieder zal uw macht aanschouwen, 
dat wij uw Naam verhogen, Heer. 
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Gebed 

Laat ons bidden 
 
Heer, onze God, 
U hebt de hemelen neergebogen 
en U bent afgedaald om ons te redden. 
Zie ook nu neer op ons, uw volk. 
Voor U hebben wij ons hoofd gebogen. 
En wij gedenken uw Zoon, 
Die onze smaad op zich laadde. 
Niet van mensen verwachten wij hulp, 
maar wij hopen op uw genade 
en zien uit naar uw verlossing. 
Behoed ons voor alles wat ons bedreigen kan. 
Moge uw macht geloofd en geprezen zijn, 
Vader, Zoon en Heilige Geest, 
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

 

Schriftlezing 

Jeremia 15:10-21 
10 ‘Wee mij! Ach moeder, dat u mij moest baren! 
Ik wek overal ergernis, iedereen bestrijdt mij. 
Ik ben niemands schuldeiser, en heb zelf geen schulden, 
toch word ik door iedereen vervloekt. 
11 HEER, ik heb voor hen toch tot u gebeden, 
voor hen gepleit in tijden van rampspoed en nood? 
12 Maar het ijzer en het brons uit het noorden 
doen hun vernietigend werk.’ 
13 ‘Jullie rijkdommen en schatten laat ik plunderen, 
dat is de prijs voor de zonden die je overal beging. 
14 Ik maak jullie tot slaaf van je vijanden 
in een onbekend land. 
Want het vuur van mijn toorn slaat uit, 
de vlammen zullen jullie verzengen.’ 
15 ‘O HEER, u kent mij. 
Denk aan mij, bekommer u om mij, 
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wreek mij op mijn achtervolgers. 
Heb met hen niet zo veel geduld 
dat het mij het leven kost. 
Weet dat ik omwille van u belasterd word. 
16 Telkens als ik uw woorden hoorde, 
nam ik ze als voedsel tot mij. 
Uw woorden gaven mij een diepe vreugde, 
want ik behoor u toe, o HEER, 
God van de hemelse machten. 
17 Nooit was ik in vrolijk gezelschap, 
nooit heb ik plezier gemaakt. 
Eenzaam was ik, door uw toedoen, 
u had mij immers volgegoten met uw woede. 
18 Waarom blijft mijn lijden duren, 
is mijn wond niet te genezen, 
waarom wil hij maar niet helen? 
U hebt mij teleurgesteld, 
als een beek die drooggevallen is.’ 
19 ‘Dit zegt de HEER: 
Als je bij mij terugkeert en ik je aanneem, 
zul je mij weer dienen. 
Als je waardige woorden spreekt, niets onwaardigs, 
zul je weer mijn zegsman zijn. 
Laat dit volk zich naar jou richten, 
jij mag je niet richten naar hen. 
20 Ik maak jou voor dit volk 
tot een bronzen vestingmuur. 
Ze zullen je bestrijden, 
maar je niet overwinnen, 
want ik zal je ter zijde staan 
om je te beschermen en te redden - 
spreekt de HEER. 
21 Ik zal je redden uit de handen van boosdoeners, 
ik bevrijd je uit de greep van geweldenaars.’ 

- stilte - 
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Lied 

Psalm 56:1, 2 (Liedboek voor de kerken) 
 
1 Wees mij genadig, Heer, want een geweld 
van vijanden staat rondom opgesteld 
om, als ik machteloos lig neergeveld, 
over mij heen te lopen. 
Maar altoos als de angst mij heeft bekropen, 
geprezen zij Gods woord dat mij doet hopen! 
Wat zou een mens mij doen als ik kan roepen: 
de Here is mijn held! 
 
2 Mijn woord verleugenen zij voor en na, 
scheppen hun vreugde in mijn schand’ en scha, 
leggen mij hinderlagen waar ik ga 
en loeren op mijn leven. 
Maar treft het kwaad niet, wie het kwaad bedreven? 
Zal niet wie doodt, zichzelf de doodsteek geven? 
Stort, God, de volken die voor U niet beven 
neer in uw ongena! 

Schriftlezing 

Lucas 22:39-65 
39 Hij vertrok en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg. De 
leerlingen volgden hem. 40 Toen hij daar was aangekomen, zei hij tegen 
hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ 41 En hij liep bij hen weg, 
tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij 
bad: 42 ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat 
niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ 43 Uit de hemel verscheen hem 
een engel om hem kracht te geven. 44 Hij werd overvallen door 
doodsangst, maar bleef bidden; zijn zweet viel in grote druppels als bloed 
op de grond. 45 Toen hij na zijn gebed opstond en terugliep naar de 
leerlingen, zag hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, 46 en hij zei 
tegen hen: ‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving 
komen.’ 
47 Terwijl hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop 
liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om 
hem te kussen. 48 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Judas, lever je de Mensenzoon 
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uit met een kus?’ 49 Toen degenen die bij hem stonden zagen wat er ging 
gebeuren, vroegen ze: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ 50 
En een van hen sloeg in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem 
zijn rechteroor af. 51 Maar Jezus zei: ‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ 
Hij raakte het oor aan en genas de man. 52 Tegen de hogepriesters en 
tempelwachters en de oudsten van het volk die op hem afgekomen waren, 
zei hij: ‘Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en 
knuppels? 53 Dagelijks was ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger 
naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de 
duisternis.’ 
54 Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem naar het 
huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. 55 Ze staken 
een vuur aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; 
Petrus voegde zich bij hen. 56 Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, 
keek hem strak aan en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57 Maar hij 
ontkende het: ‘Ik ken hem niet eens!’ 58 Even later merkte een ander hem 
op en zei: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, 
helemaal niet.’ 59 En 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.’ 60 Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ En 
op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er een haan. 61 De 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.’ 62 Hij ging naar buiten en huilde bitter. 
63 De mannen die Jezus gevangenhielden, dreven de spot met hem en 
geselden hem. 64 Ze blinddoekten hem en zeiden: ‘Profeteer nu maar, wie 
is het die je geslagen heeft?’ 65 En ze zeiden nog tal van andere lasterlijke 
dingen tegen hem. 

Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 
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Lied 

Psalm 109:1-2 
 
1 God die ik loof te allen tijde, 
zwijg niet, kom haastig tussenbeide. 
De haat verheft zich allerwege, 
om leugens is geen mens verlegen. 
De goddeloze roert de mond, 
staat mij naar ’t leven zonder grond. 
 
2 Ik heb mijn liefde hun gegeven, 
geheel mijn hart, geheel mijn leven, 
hoewel zij met verraad mij lonen. 
Ik bid voor allen die mij honen, 
ik zegen ieder die mij haat, 
maar zij vergelden goed met kwaad. 

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 

Lied 

Lied 392:1, 2, 4 (Liedboek voor de kerken) 
 
1 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. 
 
2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 
Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 
Alles vervalt in ’t wisselend getij, 
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 
 
4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
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Wegzending 

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u 
genadig zijn, 
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 
 
Amen. 
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De uitlevering 
 

Donderdag 9 april 

Afhankelijkheid en begroeting 

In uw hand leggen wij ons leven, 
HEER, trouwe God, U verlost ons. 
 
Genade en vrede van God, de Vader, 
en van Christus Jezus, onze redder. 
 
Amen. 

Lied 

Lied 177:1, 6, 7 (Liedboek voor de kerken) 
 
1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten: 
o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
zo zwaar moest lijden. 
 
6 Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, 
hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
mijn hart niet wijden? 
 
7 Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen, 
dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 
laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 
als sterkte roemen. 
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Gebed 

Laat ons bidden 
 
Gezegend bent U, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus, die komt in uw Naam. 
Want Hij heeft ons de weg gewezen, 
toen Hij ons allen voorging 
door de nacht van onze duisternis 
naar de morgen van uw licht. 
Hij is U trouw gebleven 
en heeft ons liefgehad 
tot het bittere einde van zijn eenzame gang. 
Zend uw Geest in ons midden 
en voeg ons allen tezamen 
tot een levende gemeenschap 
die U eert en dient. 
Gezegend bent U, o God, 
nu en alle dagen 
en in uw Rijk dat komt, 
door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

Schriftlezing 

Jeremia 17:5-10, 14-17 
5 Dit zegt de HEER: 
Vervloekt wie op een mens vertrouwt, 
wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, 
wie zich afkeert van de HEER. 
6 Hij is als een struik in een dorre vlakte, 
hij merkt de komst van de regen niet op. 
Hij staat in een steenwoestijn, 
in een verzilt en verlaten land. 
7 Gezegend wie op de HEER vertrouwt, 
wiens toeverlaat de HEER is. 
8 Hij is als een boom geplant aan water, 
zijn wortels reiken tot in de rivier. 
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Hij merkt de komst van de hitte niet op, 
zijn bladeren blijven altijd groen. 
Tijden van droogte deren hem niet, 
steeds weer draagt hij vrucht. 
9 Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, 
onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? 
10 Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, 
die nieren toetst, 
die ieder naar zijn levenswandel beloont, 
aan ieder geeft wat hij verdient. 
14 Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn, 
red mij, dan zal ik veilig zijn. 
Kon ik u niet altijd prijzen? 
15 Ze zeggen tegen mij: 
“Wat komt er uit van de woorden van de HEER?” 
16 Ik ben u, mijn herder, nooit ontvlucht, 
naar een onheilsdag heb ik nooit uitgezien. 
U weet wat over mijn lippen komt, 
al mijn woorden zijn u bekend. 
17 Word niet mijn ondergang - niet u! 
U bent toch mijn toevlucht in tijden van nood? 

– stilte – 

Lied 

Psalm 43:1 (Liedboek voor de kerken) 
 
O God, kom mijn geding beslechten, 
verlos mij van wie U versmaadt, 
Boosdoeners willen met mij rechten, 
die niet aan trouw en waarheid hechten. 
Doe mij ontkomen aan hun haat, 
o Heer, mijn toeverlaat. 
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Schriftlezing 

Lucas 22:66-23:25 
66 Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, 
hogepriesters zowel als schriftgeleerden, en ze leidden hem voor in hun 
raadszitting. 67 Ze zeiden: ‘Als u de messias bent, zeg het ons dan.’ Maar 
Jezus antwoordde: ‘Als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet. 68 En als ik 
een vraag stel, antwoordt u toch niet. 69 Maar vanaf nu zal de Mensenzoon 
gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige.’ 70 Toen zeiden allen: 
‘U bent dus de Zoon van God?’ Hij antwoordde: ‘U zegt dat ik het ben.’ 
71 Ze zeiden: ‘Waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We 
hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord!’ 
1 Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus. 2 Daar brachten ze 
de volgende beschuldigingen tegen hem in: ‘We hebben vastgesteld dat 
deze man ons volk van het rechte pad afbrengt en de mensen ervan 
weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen en dat hij van zichzelf zegt 
de messiaanse koning te zijn.’ 3 Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van 
de Joden?’ Jezus antwoordde: ‘U zegt het.’ 4 Daarop zei Pilatus tegen de 
hogepriesters en de samengeschoolde menigte: ‘Ik vind niets waaraan deze 
man schuldig is.’ 5 Maar ze bleven hardnekkig beweren: ‘In heel Judea ruit 
hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier!’ 6 Toen Pilatus dit 
hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam, 7 en toen hij besefte 
dat hij onder Herodes’ gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op 
dat moment in Jeruzalem verbleef. 
8 Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel 
lang ontmoeten omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte 
hij hem een wonder te zien doen. 9 Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar 
Jezus antwoordde hem niet één keer. 10 De hogepriesters en de 
schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen 
hem in. 11 Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en 
ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo 
stuurde hij hem terug naar Pilatus. 12 Op die dag werden Herodes en 
Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. 
13 Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich 14 en zei 
tegen hen: ‘U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van 
het rechte pad afbrengt, maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn 
verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb 
bevonden. 15 En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons 
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teruggestuurd; hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. 16 Dus zal 
ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’ 17 (Hij was verplicht om 
op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten.) 18 Maar ze begonnen met 
zijn allen luidkeels te schreeuwen: ‘Weg met hem! Laat Barabbas vrij!’ 19 
Deze laatste was gevangengezet wegens een oproer dat in de stad had 
plaatsgevonden en wegens moord. 20 Pilatus praatte opnieuw op hen in 
omdat hij Jezus wilde vrijlaten. 21 Maar ze schreeuwden het uit: ‘Kruisig 
hem, kruisig hem!’ 22 Voor de derde maal zei hij tegen hen: ‘Wat voor 
kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de 
doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten 
geselen.’ 23 Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, 
en met hun geschreeuw wonnen ze het pleit: 24 Pilatus besloot hun eis in 
te willigen. 25 Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen 
was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit 
aan hun willekeur. 

Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 

Lied 

Psalm 38:1, 6-8 (Gereformeerd GKv) 
 
1 Blijf mij niet in toorn kastijden, 
zie mijn lijden, 
straf mij niet in gramschap, HEER. 
U hebt pijlen, die mij wonden, 
neergezonden 
en uw hand drukt mij terneer. 
 
6 Heer, mijn hart dreigt te bezwijken, 
krachten wijken, 
in mijn ogen dooft het licht. 
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Weg zijn al mijn trouwe vrinden, 
mijn beminden 
blijven ver uit mijn gezicht. 
 
7 Vijandschap heeft mij omgeven, 
op mijn leven 
loert men heel de dag, o HEER. 
Maar ik sluit mijn mond en oren, 
wil niets horen, 
spreek geen woorden van verweer. 
 
8 U, mijn God, blijf ik verwachten 
in mijn klachten, 
daar uw antwoord komen zal. 
Laat geen vijand zich verblijden 
om mijn lijden, 
niemand juichen om mijn val. 

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 

Lied 

Gezang 192 (Liedboek voor de kerken) 
 
1 O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
Waaraan de Prins der glorie stierf, 
Ik wil om U zijn zonder trots, 
Ik acht verlies wat ik verwierf. 
 
2 Bewaar mij dat ik roemen zou  
Dan in mijn Heren Christus dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
Is niet bij dit mysterie groot. 
 
3 O angst en liefde, ondereen 
Vermengd als water en als bloed, 
Zij wijzen naar het wonder heen 
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Van Hem die op de aarde boet. 
 
4 Het rode bloed, zijn koningskleed 
Bedekt het schandelijke kruis, 
Dat wordt door alles wat Hij leed 
De levensboom van ’t paradijs. 
 
5 En door zijn dood en door zijn bloed 
Is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
Van heel de dode wereld vrij. 
 
6 De aarde zelf is veel te klein 
Voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
Zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

Wegzending 

Moge de HEER u zegenen en u beschermen, 
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u 
genadig zijn, 
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 
 
Amen. 
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