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Liturgie voor de 
Vespers 

Kampen en IJsselmuiden 
in de Stille Week 

(29 maart - 1 april 2021) 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(samenwerking tussen de Christelijke Gereformeerde, Nederlands Gereformeerde en 
Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken in Kampen en IJsselmuiden) 

 



 
m

aa
n

d
ag

 

De vespers zijn te beluisteren via: 
CGK Kampen:   Maandag 29 maart:  http://youtube.com/CGKKampenkerk 

NGK/GKV IJsselmuiden: Dinsdag 30 maart:  YouTubekanaal NGKV IJsselmuiden 

NGK Kampen:  Woensdag 31 maart:  YouTubekanaal NGK Kampen 

GKV-N Kampen: Donderdag 1 april: https://kerkdienstgemist.nl/stations/740/events/live 

 

 

http://youtube.com/CGKKampenkerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/740/events/live
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Inleiding 
 
Hartelijk welkom bij de Vespers in de Stille week, 
 
In deze week willen we stilstaan bij de weg die Jezus ging voordat hij stierf 
aan het kruis. De avonden zullen achtereenvolgens gaan over het onbegrip 
dat hij onderweg tegenkwam, de noodzaak van zijn lijden, de via Dolorosa 
en Jezus weg naar het koninkrijk. 
 
Hieronder ziet u wie de vespers leiden en muzikaal begeleiden. 

 

 
De liturgie is samengesteld door Geranne van Dijk 
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),  
Joselien Zuur (GKv Kampen-N), Gerda en Andries Uitslag (NGK IJssel-
muiden), Peter Mulder (GKv IJsselmuiden) 

 Voorganger Muzikale begeleiding 

maandag Ds. A. Hakvoort Theo Ram (piano) en Arne Mauritz (cello) 
Gertrude de Wilde (zang) 

dinsdag Nienke Buitendijk 
– van Beveren 

Tjaco van de Weerd (piano), Arjan van Dijk 
(piano), Martin van Beveren (althoorn),     
Johannes van Beveren (trombone), Pauline 
Verschuren (mandoline), Chatelijn van     
Beveren (dwarsfluit), Jan Gerrit van Huizen 
(zang), Gerdien Leeffers (zang), Joost 
Roorda (zang) 

woensdag Kees Stam Jan Rein Palland (viool), Arjan van Dijk    

(piano), Alice Schinkel – Brijder (zangeres) 

donderdag Prof. C. de Ruijter Eimert van Dijk (orgel/ piano), Hanna Buis 
(viool), Dorothé Bos (blokfluit), Wietske 
Janssen (zangeres) 
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Maandag: Onbegrip onderweg 

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 wijs je de weg naar de waarheid.  
Blijf op mij hopen, elke dag weer.’   

Gezang 117 (Gereformeerd Kerkboek) 
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Drieënig God, genadig Vorst, 
U die ons ziet 
en luistert naar gebed en lied, 
kom ons verstand verlichten. 
Geef ons ook inzicht in uw Woord, 
een open oor, 
een hart dat graag uw wetten hoort, 
om zich ernaar te richten. 
Verkondig Hem die overwon 
en satan kwam onttronen; 
schenk levend water uit uw bron 
dat helder toe komt stromen, 
laat blinkend als de zomerzon 
uw boodschap tot ons komen. 

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:  
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en ik zal juichen om uw gerechtigheid. 
Ontsluit mijn lippen, Heer: 
en mijn mond zal uw lof verkondigen. 

Schriftlezing Jesaja 53,1-4 

1 Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? 
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? 
2 Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 
als een wortel die uitloopt in dorre grond. 
Onopvallend was zijn uiterlijk, 
hij miste iedere schoonheid, 
zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
3 Hij werd veracht, door mensen gemeden, 
hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was, 
een man die zijn gelaat voor ons verborg, 
veracht, door ons verguisd en geminacht. 
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, 
die ons lijden op zich nam. 
Wij echter zagen hem als een verstoteling, 
door God geslagen en vernederd. 

– stilte – 

Psalm 40: 1-2 (Liedboek voor de Kerken) 

Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht, 
Hij heeft gehoord naar mijn gebed, 
mij uit de modderpoel gered, 
mijn voet weer op een vaste grond gebracht. 
Hij heeft mij doen herleven, 
mij in de mond gegeven 
een nieuw lied tot zijn eer. 
Laat ieder die het zag 
stil zijn van diep ontzag 
en hopen op de Heer. 
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Zalig de man die op den Heer vertrouwt, 
geen acht slaat op de eigenwaan 
van die hun eigen wegen gaan, 
maar die de leugen uit zijn leven houdt. 
Mijn God, ik wil U roemen 
en al uw daden noemen, 
niets is aan U gelijk. 
Wil ik ze tellen, Heer, 
ik zie er telkens meer, 
't gaat boven mijn bereik. 

Schriftlezing Marcus 8,14-22 en 27-33 

14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze 
hadden maar één brood bij zich in de boot. 15 Hij waarschuwde hen: 
‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de farizeeën en voor de zuur-
desem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen 
brood hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie 
erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en 
ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie 
hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? 
Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel manden vol stukken brood jul-
lie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend men-
sen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En toen ik zeven broden brak 
voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood heb-
ben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 21 Toen zei hij: 
‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’ 
 
27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van 
Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen 
de mensen dat ik ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en 
anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profe-
ten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus 
antwoordde: ‘U bent de messias.’  30 Hij verbood hun op strenge 
toon om met iemand hierover te spreken. 
31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden 
en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleer-
den verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie 
dagen later zou opstaan; 32 hij sprak hierover in alle openheid. Toen 
nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. 33 Maar hij 
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draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht 
met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat 
God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’ 

Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 

Lied: Wees mijn verlangen (Engelse hymn, Be Thou my vision) 

 
 
 
Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd, 
maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht  
Als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
Als ik daar kom in het licht van Uw zon, 
Stralend van vreugde,  
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Getooid als een bruid  
Gaat mijn verlangen  
Nog meer naar U uit.  

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 

Gezang 550 (Nieuw Liedboek)

 

 
 

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, 
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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. 

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: Laat Hem gaan 

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: ‘Zoek mij en leef!’ 

Psalm 18: 5 en 9 (Liedboek voor de Kerken) 

God boog zich neer, zijn hand heeft mij gevonden 
toen mij de waatren aan de lippen stonden. 
Hij redde mij, toen 's vijands overmacht 
mij totterdood in d' engte had gebracht. 
Te kwader ure traden zij mij tegen, 
maar God geleidde mij op goede wegen, 
maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd. 
Hij is het die in liefde mij behoudt. 
 
Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden, 
zijn woord is waar en zuiver t' allen tijde. 
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd, 
voor al wie bij hem zoekt naar veiligheid. 
Want wie is God, dan deze onze HERE? 
Wie is de rots die alles kan trotseren? 
Alleen die God die mij met kracht omgordt, 
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt. 

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 op deze dag 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 Hosea 6,1-6 

1 ‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER! 
Hij heeft ons verscheurd, hij zal ons genezen; 
de hand die sloeg, zal ons verbinden. 
2 Hij redt ons na twee dagen van de dood, 
de derde dag doet hij ons opstaan: 
in zijn nabijheid zullen wij leven. 
3 Dan zullen wij hem kennen, 
ernaar jagen om de HEER te kennen. 
Even zeker als de dageraad zal hij komen, 
hij komt naar ons als milde regen, 
als de lenteregen die de aarde drenkt.’ 
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4 Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je beginnen, 

Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die ’s morgens 

vroeg verdwijnt. 5 Daarom heb ik jullie gedood met de woorden die ik 

sprak, jullie neergehouwen door mijn profeten; zo brak het volle licht 

van mijn recht door.  6 Want liefde wil ik, geen offers; met God ver-

trouwd zijn is meer waard dan enig offer. 

- stilte - 

Psalm 40: 3-4 (Liedboek voor de Kerken) 

Het is geen offervuur wat U behaagt, 
Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor 
en zelf ontsluit Gij mij het oor: 
Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. 
Mijn God, ik draag uw wetten, 
om op uw wil te letten, 
gedurig bij mij om. 
Het boek schrijft over mij. 
Gij hoordet hoe ik zei; 
"O Here, zie, ik kom!" 
 
Ik breng de blijde boodschap van uw recht 
aan al wie U zijn toegedaan, 
dat zij uw wonderen verstaan 
in 't woord dat Gij mij op de lippen legt. 
Ik spreek, dat woord met klaarheid, 
opdat uw trouw en waarheid 
door elk begrepen wordt. 
Heer, ik weerhoud mij niet, 
maar loof U in mijn lied 
met een blijmoedig hart. 

Schriftlezing Johannes 16,1-16 

1 Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof 

verliezen. 2 Jullie zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs 

een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent daarmee God te dienen. 3 
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Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. 4 Ik zeg jullie 

dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd 

heb. Ik heb dit niet al eerder verteld omdat ik nog bij jullie was. 5 Nu ga 

ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand van jullie vraagt: 

“Waar gaat u naartoe?” 6 Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd 

heb. 7 Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal 

de pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jul-

lie zenden. 8 Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat 

zonde, gerechtigheid en oordeel is: 9 zonde – dat ze niet in mij geloven, 

10 gerechtigheid – dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, 11 

oordeel – dat de heerser over deze wereld is veroordeeld. 12 Ik heb jullie 

nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. 13 

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen 

naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal 

zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14 Door 

jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. 15 Alles wat 

van de Vader is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij 

jullie bekend zal maken, van mij heeft. 16 Nog een korte tijd en jullie 

zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ 

 

Muzikaal intermezzo 

 

Meditatie 

 

- stilte – 
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Gezang 538 (Nieuw Liedboek) 

 

Een mens te zijn op aarde  in deze wereldtijd, 
is komen uit het water  en staan in de woestijn, 
geen god onder de goden,  geen engel en geen dier, 
een levende, een dode,  een mens in wind en vuur. 
 
Een mens te zijn op aarde  in deze wereldtijd, 
dat is de dood aanvaarden,  de vrede en de strijd, 
de dagen en de nachten,  de honger en de dorst, 
de vragen en de angsten,  de kommer en de koorts. 
 
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. 

Gebed en voorbede (afgesloten met gezamenlijk Onze Vader) 
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Gezang 240 (Nieuw Liedboek)   

 
 
Geef ons in deze zware tijd 
volharding en standvastigheid, 
opdat wij woord en sacrament 
bewaren tot aan 's werelds end. 
 
Bewaar uw kerk, zij is benard, 
want wij zijn boos en traag en hard; 
geef vrucht en zegen op uw woord, 
maak dat alom het wordt gehoord. 
 
Blijf Heer ons met uw woord nabij 
en maak ons van de vijand vrij, 
deel aan uw kerk genade mee, 
geduld en eenheid, moed en vree. 
 
Het is niet onze zaak, o Heer, 
't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer. 
Wil allen trouw terzijde staan, 
die op uw wegen willen gaan. 
 
Uw woord maakt onze harten sterk, 
het is de schutsmuur van uw kerk. 
Houd ons daarbij, opdat wij Heer, 
buiten uw woord niets zoeken meer. 
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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: Via Dolorosa 

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.’ 

Psalm 123: 1 en 2 (Liedboek voor de Kerken) 

Tot U, die zetelt in de hemel hoog, 
hef ik vol hoop mijn oog. 
Zoals een knecht let op zijns heren wenken 
of hij zijn gunst wil schenken, 
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen 
rust op de hand der vrouwe, 
zo zien wij op tot God, den Heer, tot Hij 
ons weer genadig zij. 
 
Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot 
stelt ons voor elk ten spot. 
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten, 
de trots van zelfbewusten. 
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting 
en hebben geen verwachting, 
tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad, 
verlos ons van dit kwaad.  

Gebed 

Ook al keert de wereld U de rug toe: 
Ik ga nooit bij U vandaan! 
 Zelfs al moet ik met U sterven, 
 ik ga waar U zult gaan. 
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 Getuig met luide stem: 
 ik dien U met mijn leven, 
 met alles wat ik ben, 
 zal ik mij aan U geven! 
 
 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! 
 
 Vergeef mij,  
 doorgrond mij. 
 
 Sluit uw ogen voor mijn zonden, 
 wees mij genadig, God van trouw. 
 Was mij schoon van al mijn zonden,  
 wees mij genadig, God van trouw. 

Schriftlezing Psalm 123 

Naar u sla ik mijn ogen op, 
naar u die in de hemel troont, 
2 zoals de ogen van een slaaf 
de hand van zijn heer volgen, 
en de ogen van een slavin 
de hand van haar meesteres, 
zo volgen onze ogen 
de HEER, onze God, 
tot hij ons genadig wil zijn. 
3 Wees genadig, HEER, wees ons genadig, 
wij worden veracht, meer dan te dragen is. 
4 Meer dan onze ziel kan dragen 
raakt ons achteloze spot, 
de hoogmoed van onverschilligen. 
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- stilte - 

Psalm 25: 1, 2 en 9 (Liedboek voor de Kerken) 

Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
Sla op mijn ellende d' ogen, 
zie mijn moeite, mijn verdriet, 
neem mijn zonden uit meedogen 
gunstig weg, gedenk die niet. 
Red mij en bewaar mijn ziel, 
wil, mijn God, mij niet beschamen, 
want ik schuil bij U, ik kniel 
met uw ganse volk tezamen. 

 

Schriftlezing Marcus 15,16-21 

16 De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pre-
torium) in, en riepen de hele cohort bijeen. 17 Ze trokken hem een 
purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zet-
ten hem die op. 18 Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: 
‘Gegroet, koning van de Joden!’ 19 Ze sloegen hem met een rietstok 
tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen onderdanig voor 
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hem. 20 Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het pur-
peren gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. 
Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. 21 Ze 
dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van 
Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. 

Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 

Psalm 130 (Psalmen voor nu)  

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. 
 
Israël, hoop op de HEER, 
hoop op God, 
want hij heeft zich aan jou verbonden. 
Hij verlost je van je zonden. 
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Hij maakt vrij. 
Hij maakt jou vrij! 

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 

Lied 575a : 1, 2 en 5 (Nieuw Liedboek) 

O hoofd vol bloed en wonden, 
bedekt met smaad en hoon, 
o hoofd zo wreed geschonden, 
uw kroon een doornenkroon, 
O hoofd een 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? 
 
Ik dank U o mijn vrede, 
mijn God die met mij gaat, 
voor wat Gij hebt geleden 
aan bitterheid en smaad. 
Geef dat ik trouw mag wezen, 
want Gij zijt trouw en goed. 
Ik volg u zonder vrezen 
wanneer ik sterven moet. 

Wegzending 

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

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 91: 1, 7 en 8 (Liedboek voor de Kerken) 

Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning; 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 
Omdat hij Mij zijn hart toewendt, 
spreekt God, zal Ik hem leiden; 
omdat hij Mij bij name kent, 
hem dekken en bevrijden. 
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, 
is hij in angst en vreze, 
dan kom Ik nog dat ogenblik 
om hem nabij te wezen. 
 
Ik zal hem redden uit de nood, 
spreekt God, en hem verhogen; 
dat hij Mij toebehoort, zal groot 
verschijnen voor elks ogen. 
Ik zal hem 't leven, tot zijn vreugd, 
verlengen, lange jaren, 
en 't heil dat eindeloos verheugt 
in volheid openbaren. 
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Gebed 

God die niet altijd toornig blijft, 
wij hebben ons terecht uw woede op de hals gehaald 
door niet te leven naar uw woord. 
Nu zitten we met de brokken 
van een wereld in wanorde, 
met het leed van een bitter bestaan. 
Ga niet met ons in het gericht, 
maar help ons overeind en troost ons. 
En als wijzelf in woede ontsteken, 
laat het dan zijn om het onrecht, 
de ongelijkheid, de tweedracht, 
ja alles wat mensen van elkaar verwijdert. 
Laat ons niet rusten voordat zij allen één zijn 
in u en met elkaar. 
Uw Koninkrijk kome.  Amen 

Schriftlezing Genesis 15, 5b-14 

‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij 

verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ 6 Abram 

vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaar-

dige daad. 

7 Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft wegge-

leid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit te ge-

ven.’ 8 ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er zeker van 

zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’ 9 ‘Haal een driejarige koe,’ zei de 

HEER, ‘een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge 

gewone duif.’ 10 Abram haalde al deze dieren, sneed ze middendoor en 

legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels 

sneed hij niet door. 11 Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abram 

joeg ze weg. 

12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een 

diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. 

13 Toen zei de HEER: ‘Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen 



 

26 

d
o

n
d
er

d
ag

 

als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat ze 

daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd jaar lang. 

14 Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan 

zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen.  

– stilte – 

Gezang 28 (Gereformeerd Kerkboek) 

Eens zal er vrede zijn, 
eens droogt God elke traan 
en nergens wordt meer kwaad gedaan, 
op alles staat Zijn heilige naam. 
Geen oorlog wordt geleerd 
wanneer de Heer regeert. 
 
Eens zal er vrede zijn,  
eens komt Gods Kanaän  
de wolf ligt rustig naast het lam  
de leeuw en beer zijn lief en tam.  
De angsten zijn voorbij 
de kinderen spelen vrij. 
 
Eens zal er vrede zijn, 
eens wordt Gods naam gehoord. 
Hij spreekt voorgoed het laatste woord  
en opent zelf de gouden poort. 
Dan staan wij in het licht  
dat straalt van Gods gezicht. 

Schriftlezing Lucas 23,33-43 

33 Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, werd hij gekrui-

sigd, samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander 

links. 34 Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’  

De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. 

35 Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: ‘An-

deren heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden als hij de messias van 
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God is, zijn uitverkorene!’ 36 Ook de soldaten dreven de spot met hem, 

ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan, 37 terwijl ze zei-

den: ‘Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 38 Boven hem 

was een opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. 39 Een 

van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: ‘Jij bent toch de 

messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ 40 Maar de ander wees hem terecht 

met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde 

straf ondergaat? 41 Wij hebben onze straf verdiend en worden beloond 

naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan.’ 42 En hij 

zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt.’ 43 Jezus ant-

woordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.’ 

Muzikaal intermezzo 

Meditatie 

- stilte – 

Lied 885 (Nieuw Liedboek) 

Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
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Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

Gebed en voorbede (afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader) 

Gezang 37: 1, 3, 6 en 8 (Gereformeerd Kerkboek) 

Hoor, onze Vader, hoor ons aan 
Nu wij in Christus tot U gaan. 
Hoe hemelhoog verheven, Gij 
zijt in uw Zoon ons zeer nabij 
Wie door uw Zoon de toegang vindt 
Mag tot U komen als een kind. 
 
Dat komen mag uw koninkrijk 
Eerst aan een mosterdzaad gelijk 
wordt het een boom die ons geneest; 
wij groeien door uw woord en Geest 
Dat Satans macht wordt uitgeroeid, 
Zodat uw rijk volmaakt ontbloeit. 
 
Vergeef ons onze schulden, Heer, 
De overtreding keer op keer, 
Zoals ook wij doen aan elkaar 
Dat elk vergeeft zijn schuldenaar. 
In Christus Jezus leven wij 
En in zijn kracht vergeven wij 
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Want van U is het koninkrijk, 
De kracht en alle heerlijkheid. 
Eeuwige, God die ons bevrijdt, 
U zij de lof in eeuwigheid. 
Amen ja amen, Gij die hoort 
Doet waar en zeker naar uw woord. 

 

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 2 april 2021 

Diensten op Goede Vrijdag 

Op Goede Vrijdag zal er een gezamelijke online-kerkdienst zijn van de 
EbenHaëzerkerk, Nieuwe Kerk, Bazuinkerk en Eudokiakerk. Dit begint 
om 19:30 uur 
 


