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CGKV Nijmegen lijdenstijd 2020 

Vespers 6 t/m 9 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

De afgelopen jaren waren er in de stille week vespers in de kerk. Dit jaar is dat anders. Door de coronacrisis 

kunnen we niet samenkomen, terwijl de behoefte daaraan misschien welk extra groot is. 

We hebben daarom naar een alternatief gezocht om toch met elkaar verbonden te zijn en samen stil te staan bij 

het lijden en sterven van onze Heer. 

Deze audiovespers zijn samengesteld door Marian Kramer. De teksten en liederen zijn van te voren opgenomen. 

De stemmen zijn van Heidi Troost, Dirk Vreugdenhil en Harry Bruggema. De muziek is ingespeeld door Jelle 

Hoksbergen, die ook de zang heeft geleid.  De inhoud staat in dit boekje. Door het beluisteren van de opnamen 

en het meelezen, meezingen en meebidden aan de hand van dit boekje, kunnen we thuis, op een rustig moment, 

ons bezinnen op Christus lijden. 

Enkele ideeën: 

 Kies voor een rustige plaats en neem even rust voor je begint. 

 Je kunt een kaars aansteken, net als dat in de vesperliturgie gebeurt. Het markeert het begin en het 

einde van de vesper en is symbool van Christus aanwezigheid. 

 Wanneer je hardop meedoet vergroot dat je betrokkenheid. 

 Er is een moment van stil gebed, waarin je je eigen zorgen en gedachten met God kunt delen. 

 

We wensen je gezegende vespermomenten. 

De Taakgroep Gemeente Opbouw  
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Maandag 6 april 

 

Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. 

Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 

                                                                                                         Marcus 14: 3 

 

AANVANG  

Stilte  

Aansteken van de kaars 

Afhankelijkheid en begroeting  

voorganger:   Ik zeg tot de Heer: 

allen:     U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. 

voorganger:   U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek 

                             aan uw zijde.  

allen:     Uw Heer zegt: Je mag komen in mijn nabijheid!  

Avondlied:  Liedboek 392 

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. 
 

3 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. 

 

5 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. 

 

 

 

PSALMGEBED 

Voorganger: Psalm 33 Nieuwe psalmberijming  

3 Laat wie op aarde wonen beven, 

vol eerbied en ontzag voor God: 

Hij spreekt één woord en er is leven 

en alles staat op zijn gebod. 

Wat de volken samen 

zonder God beramen 

wordt door Hem ontkracht. 

Niets kan Hem beletten 

plannen door te zetten 

die Hij heeft bedacht. 

 

4 Het volk dat God vereert als koning 

is zijn gezegend eigendom. 

De HEER ziet uit zijn hoge woning 

naar alle stervelingen om. 

Wat zij overleggen, 

wat zij doen of zeggen, 

weet de HEER meteen. 

Hij die hen formeerde, 

ieder hart boetseerde, 

kijkt door mensen heen.  

Zingen Psalm 33 : 6 Nieuwe psalmberijming 
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6. Verlangend staan wij uit te kijken 
naar onze redder, onze Heer. 
Hij is ons schild dat niet zal wijken; 
in liefde ziet Hij op ons neer. 
Al zijn zegeningen 
zullen wij bezingen; 
ja, Hij maakt ons blij. 
HEER, wil aan ons denken, 
ons uw zegen schenken. 
U verwachten wij. 

 

BIJBELLEZING:  Marcus 14: 1-31 

Jezus met kostbare olie gebalsemd 

1De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood beginnen. De hogepriesters en 

schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. 

2Ze zeiden bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. 

3Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, 

kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. 

Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 4Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is 

deze verkwisting goed voor? 5Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en 

dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, 

waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. 7Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie 

kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8Wat ze kon, heeft ze 

gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 9Ik verzeker jullie: waar 

ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft 

gedaan.’ 

10Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit te leveren. 11Toen zij dit 

hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op 

een geschikt moment uit te leveren. 

Het pesachmaal 

12Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn 

leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’ 13Hij 

stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water 

draagt jullie tegemoet komen; volg hem, 14en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des 

huizes zeggen: “De meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan 

eten?’” 15Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het 

pesachmaal voor ons klaar.’ 16De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze 

bereidden het pesachmaal. 

17Toen de avond was gevallen, kwam hij met de twaalf. 18Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ‘Ik 

verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet, zal mij uitleveren.’ 19Ze werden bedroefd en vroegen een voor een 

aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’ 20Maar hij zei tegen hen: ‘Het is een van jullie twaalf, die met mij uit dezelfde kom 

eet. 21Want de Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de 

Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 

22Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem 

hiervan, dit is mijn lichaam.’ 23En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken 

eruit. 24Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25Ik verzeker 

jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het 
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koninkrijk van God.’ 

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.’ 29Petrus zei tegen hem: 

‘Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet!’ 30Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: juist jij zult me vannacht, 

nog voor de haan tweemaal gekraaid heeft, driemaal verloochenen.’ 31Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: 

‘Al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen.’ Alle anderen zeiden iets dergelijks. 

 

Meditatieve muziek 

 

Overdenkend luisteren: uit het Paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven.” Dirk Zwart/Ria Borkent 

voorganger: 

Maria heeft aan Jezus 

een goede daad gedaan. 

Zij heeft haar liefde Hem getoond, 

met stromend goud zijn hoofd gekroond, 

de weelde van haar hart heeft zij 

zo overvloedig uitgestort, 

dat van haar werk gesproken wordt 

voor altijd. 

Gij hebt aan mij, Heer Jezus, 

uw goede dood gedaan. 

Gezegende naar wie ik tast, 

aanzie het kruikje van albast, 

mijn hart, dat tot U openbreekt 

en neem dan alle lof en dank 

als mirre aan, als een geschenk 

voor altijd. 

 

Stilte  (3/5 minuten) 

 

GEBEDEN  

Voorganger: 

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. 

Geef dat wij in deze stille week dicht bij U mogen komen in liefde en verstilling. 

Wij bidden U 

(enkele voorbeden van de voorganger ) 

In stilte leggen wij bij U neer wat een ander niet voor ons zeggen kan  

(er volgt een korte stilte, ca. 1 minuut. Als afsluiting van het gebed zet de voorganger vanuit deze stilte het Onze 

Vader in)  
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Voorganger: Onze Vader… 

Allen: 

… in de hemel 

Laat uw naam geheiligd worden 

Laat uw koninkrijk komen 

En uw wil gedaan worden 

Op aarde zoals in de hemel 

Geef ons vandaag het brood 

Dat wij nodig hebben 

Vergeef ons onze schulden 

Zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

Maar red ons uit de greep van het kwaad 

Want aan u behoort het koningschap, 

De macht en de majesteit 

Tot in eeuwigheid. Amen 

AFSLUITING  

Lied: Liedboek 939 

1 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht, 

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. 

Door golven heen, door storm en nacht 

leid mij uw hand. U blijft nabij. 

Uw vrede diep, uw liefde groot 

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 

Mijn vaste rots, mijn fundament, 

U bent de grond waarop ik sta. 

2 U werd een mens, U daalde neer 

in onze pijn en schuld en strijd. 

U droeg de last, verrezen Heer 

die ons van elke vloek bevrijdt: 

U sloeg de zonden aan het kruis 

en brengt ons bij de Vader thuis; 

want door uw bloed, uw levenskracht 

komen wij vrij voor God te staan. 

3 Van eerste kreet tot laatste zucht 

leef ik in U, en U in mij. 

Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 

niets is er dat mij van U scheidt. 

Want U regeert, U overwint, 

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. 

Totdat U komt, mij roept voorgoed, 

bent U het doel van mijn bestaan. 

 

 

 

Zegenbede:   

voorganger:   God, wees ons genadig en zegen ons, 

laat het licht van uw gelaat  over ons schijnen, 

allen:  dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

in heel de wereld uw reddende kracht.  

De kaars wordt gedoofd 

Uitleidende muziek   
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Dinsdag  7 april 

 

Hij voelde zich onrustig en angstig worden en zei tegen hen: 

Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier waken. 

      Marcus 14:34 

 

AANVANG  

Stilte  

Aansteken van de kaars 

Afhankelijkheid en begroeting  

voorganger:   Ik zeg tot de Heer: 

allen:     U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. 

voorganger:   U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek 

                             aan uw zijde.  

allen:     Uw Heer zegt: Al ga je door een donker dal, ik ben bij je!  

Avondlied:  zingen GKB 134 

1 O grote Christus, eeuwig licht, 
 niets is bedekt voor Uw gezicht, 
 die ons bestraalt, waar wij ook gaan, 
 al schijnt geen zon, al licht geen maan. 

2  Toon ons Uw goedheid en Uw macht 
 door Uw bescherming deze nacht. 
 Behoed ons tegen ramp en leed 
 en blijf tot onze hulp gereed. 

 

5 Behoed het ganse Christendom, 
 geef dat in kruis uw vreugd weerom. 
 Vertroost het neergebogen hart 
 en heel in gunst der kranken smart.  
 

 

 

PSALMGEBED 

Voorganger: Psalm 22 The Psalm Project 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij. 

En blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, 

en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 

Hoe blijft Gij zwijgen? 

 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij. 

En bent zo ver, terwijl ik tot U schrei, 

en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 

Hoe blijft Gij zwijgen? 

 

 

 

Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 

bij dag, bij nacht. 

Tot U slechts kan ik vluchten, 

maar krijg geen rust,  

geen antwoord op mijn zuchten 

in klacht op klacht. 

 

Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij. 

En bent zo ver, terwijl ik tot U schrei, 

en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 

Hoe blijft Gij zwijgen? 
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Maar ik, mijn God, 

‘k lig machteloos terneer. 

Ik word vertrapt, 

ik heb geen leven meer. 

Al spottend gaan 

ze tegen mij tekeer. 

Zij die mij smaden.  

Zo luidt hun raad, 

terwijl ze mij verraden. 

Zoek het bij God, 

geef Hem uw leed te dragen. 

  

 

Zingen Psalm 22: 10 GKB 

10 Gij hebt gehoord, geantwoord op uw tijd. 
Geprezen zij uw naam, die ik belijd. 
Temidden van uw volk roep ik verblijd: 
Groot is de HERE! 
U die God vreest, wilt Hem eerbiedig eren. 
Laat zang en spel, o Jakobs zaad, Hem prijzen, 
het kroost van Israël Hem dank bewijzen: 
God deed ons wel. 

 

BIJBELLEZING:  Marcus 14: 32-52 

Nachtwake en arrestatie 

32Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl ik ga 

bidden.’ 33Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden 34en zei 

tegen hen: ‘Ik 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 terug en zag 

dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38Blijf wakker 

en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 39Weer ging hij weg 

om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. 40Toen hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want 

hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. 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. 44Met hen had 

zijn verrader een teken afgesproken. Hij had gezegd: ‘Degene die ik kus, die is het. Neem hem gevangen en voer hem 

weg onder strenge bewaking.’ 45Toen hij eraan kwam, liep hij recht op Jezus af, zei: ‘Rabbi!’ en kuste hem. 46Ze 

grepen hem vast en namen hem gevangen. 47Een van de omstanders trok een zwaard, ging de dienaar van de 

hogepriester te lijf en sloeg hem een oor af. 48Jezus zei tegen hen: ‘U bent er met zwaarden en knuppels op uit 

getrokken om mij te arresteren, alsof ik een misdadiger ben! 49Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht 

te geven, en toen hebben jullie me niet gevangengenomen; maar dit gebeurt omdat de Schriften in vervulling 

moeten gaan.’ 50Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. 51Een jongeman, 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. 
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Meditatieve muziek 

 

Overdenkend luisteren: uit het Paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven.” Dirk Zwart/Ria Borkent 

voorganger:    

Jezus in Gethsemane 

neemt de lijdensbeker mee 

die Hij drinken zal ten dode. 

Hij moet gaan tot op de bodem 

van zijn Vaders wil. 

Jezus in Getsemane 

ziet de diepte van de zee - 

al Gods toorn in deze beker, 

die Hem, weet hij angstig zeker, 

overspoelen zal 

Jezus in Gethsemane 

proeft de geur van Aloë, 

levensgeur en dodenbalsem. 

In de kelk wordt het tot alsem 

die Hij drinken moet. 

 

 

 

 

Stilte  3/5 minuten 

 

 

GEBEDEN  

Voorganger: 

Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. 

Groot bent U, o Heer, en zeer te prijzen. U die dodelijk bedroefd was, deed alles voor ons.  

Laat ons waakzaam zijn en niet sluimeren. 

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. 

Laat mij U zoeken, Heer, terwijl ik U aanroep. 

Wij bidden U 

(enkele voorbeden van de voorganger ) 

In stilte leggen wij bij U neer wat een ander niet voor ons zeggen kan 

(er volgt een korte stilte, ca. 1 minuut. Als afsluiting van het gebed zet de voorganger vanuit deze stilte het Onze 

Vader in) 
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Voorganger: Onze Vader… 

Allen: 

… in de hemel 

Laat uw naam geheiligd worden 

Laat uw koninkrijk komen 

En uw wil gedaan worden 

Op aarde zoals in de hemel 

Geef ons vandaag het brood 

Dat wij nodig hebben 

Vergeef ons onze schulden 

Zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

Maar red ons uit de greep van het kwaad 

Want aan u behoort het koningschap, 

De macht en de majesteit 

Tot in eeuwigheid. Amen 

 

AFSLUITING  

Lied: Opwekking 717 

1 Stil mijn ziel wees stil, 

En wees niet bang 

Voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds 

Hij is er bij, 

In je beproevingen en zorgen. 

 

refrein: 

God U bent mijn God 

En ik vertrouw op U 

En zal niet wankelen 

Vredevorst vernieuw een 

Vaste geest binnen in mij 

Die rust in U alleen 

 

2 Stil mijn ziel wees stil 

En dwaal niet af 

Dwars door het dal zal Hij je leiden 

Stil, vertrouw op Hem 

En hef je schild tegen de pijlen van verleiding 

refrein 

3 Stil mijn ziel wees stil 

En laat nooit los 

De waarheid die je steeds omarmd heeft 

Wacht wacht op de Heer 

De zwartste nacht 

Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

refrein 

Ik rust in U alleen 

Zegenbede:   

voorganger:   God, wees ons genadig en zegen ons, 

laat het licht van uw gelaat  over ons schijnen, 

allen:  dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

in heel de wereld uw reddende kracht.  

De kaars wordt gedoofd 

 

Uitleidende muziek   
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Woensdag 8 april 

De hogepriester stond op en vroeg Jezus: Waarom antwoordt u niet? U hoort toch wat deze getuigen zeggen? Maar 

hij bleef zwijgen en antwoordde niet.  

                                                                           Marcus 14: 60 

 

AANVANG  

Stilte  

Aansteken van de kaars 

Afhankelijkheid en begroeting  

voorganger:   Ik zeg tot de Heer: 

allen:     U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. 

voorganger:   U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek 

                             aan uw zijde.  

allen:     Uw Heer zegt:  Ik ben een rots, de kracht die je redt. Bij mij kan je schuilen. 

 

Avondlied:  Liedboek 248 

1 De dag, door uwe gunst ontvangen, 
is weer voorbij, de nacht genaakt; 
en dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt. 

2 Die dan, als onze beden zwijgen, 
als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 

 

 

3 Zodat de dank, U toegezonden, 
op aard nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

4 Voorwaar, de aarde zal getuigen 
van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd’ en majesteit  

 

PSALMGEBED 

Voorganger: Psalm 39 Gabriël Smit  

Geef mij weer zonlicht, maak mijn dagen weer open, 

Gun mij weer adem, al is het een uur, 

Blijdschap voor het te laat is, 

Voor ik sterf en er niet meer ben. 

Ik dacht: ik doe wat ik doen moet, verder houd ik mij stil, 

Voor ik dingen zeg waardoor ik het alleen maar erger maak. 

Ze mogen zeggen wat ze willen, recht voor mij blijven staan, 

Steeds harder schreeuwen, geen zinnig woord, 

Ik heb een slot op mijn mond.   

Maar ik hield het niet uit, ik dacht dat ik barstte; 

Niets waarachtigs te horen, het is niet te harden, 

 

 

Het steekt in mijn hart, 

Brandt in mijn borst, ik heb geen weerstand meer, 

Ik sterf van koorts,  

word teruggeslagen naar de laatste grens 

Waar ik nog leven mag.  

Toen bad ik: hoe ver nog? Is er nog meer pijn? 

Wat kan een mens eigenlijk dragen,  

hoeveel pijn voor hij het opgeeft? 

Wat kan ik verwachten, 

wat heb ik gedaan dat ik bespot word? 

Ik deed mijn mond toch niet nodeloos open?  
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Laat het uit zijn, 

ik weet wel dat ik misdaan heb en schuldig ben, 

Dat ik geen recht heb op beter, 

Maar luister, luister, dat ik door hen niet gekend word, 

Kan ik nog dragen, houd ik desnoods nog uit,  

Maar dat ik u een vreemdeling ben, 

Een man uit een ander land die geen naam heeft, 

Geen dak boven zijn hoofd,  

Dat haal ik niet, – maak er een eind aan, 

Straf mij niet langer.  

 

Zingen Psalm 94 : 6 Nieuwe psalmberijming (kan ook op de melodie van Psalm 80 of 105) 

6 Bent U een vriend van slechte mensen, 
van rechters die de wet verwensen? 
Wat maken zij hun handen vuil! 
U bent de burcht waarin ik schuil. 
HEER, als U eenmaal uitspraak doet 
dan zwijgen schuldigen voorgoed. 

 

BIJBELLEZING:  Marcus 14: 53-72 

Jezus verhoord en verloochend 

53Jezus werd meegevoerd naar het huis van de hogepriester om te worden voorgeleid, en alle hogepriesters, 

oudsten en schriftgeleerden kwamen daar bijeen. 54Petrus volgde hem op een afstand tot op de binnenplaats van 

het huis van de hogepriester, waar hij tussen de knechten ging zitten en zich warmde aan het vuur. 

55De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen 

op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar dat lukte hun niet; 56want hoewel veel mensen een 

valse verklaring aflegden, waren hun getuigenissen niet eensluidend. 57Toen kwamen er een paar met de volgende 

valse verklaring: 58‘We hebben hem horen zeggen: “Ik zal die door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 

drie dagen een andere opbouwen die niet door mensenhanden gemaakt is.”’ 59Maar ook op dit punt waren de 

getuigenverklaringen niet afdoende. 60De hogepriester stond op en vroeg Jezus: ‘Waarom antwoordt u niet? U 

hoort toch wat deze getuigen zeggen?’ 61Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niet. Toen vroeg de hogepriester 

hem: ‘Bent u de messias, de Zoon van de Gezegende?’ 62Jezus zei: ‘Dat ben ik, en u zult de Mensenzoon aan de 

rechterhand van de Machtige zien zitten en hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 63De hogepriester 

scheurde zijn kleren en zei: ‘Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? 64U hebt de godslastering gehoord; wat is 

uw oordeel?’ Allen oordeelden dat hij schuldig was en de doodstraf verdiende. 65Toen begonnen sommigen hem te 

bespuwen; ze blinddoekten hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden tegen hem: ‘Profeteer nu maar!’, en ook 

de dienaren onthaalden hem op vuistslagen. 

66Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester voorbij. 

67Toen ze Petrus bij het vuur zag zitten, keek ze hem aan en zei: ‘Jij was ook bij die Jezus van Nazaret!’ 68Maar hij 

ontkende dat en zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt, ik begrijp echt niet wat je bedoelt.’ Hij ging naar buiten, 

naar het voorportaal, en er kraaide een haan. 69Toen het meisje hem daar weer zag, zei ze opnieuw, nu tegen de 

omstanders: ‘Hij is een van hen!’ 70Maar hij ontkende het weer. En algauw zeiden ook de omstanders tegen Petrus: 

‘Je bent wel degelijk een van hen, jij komt immers ook uit Galilea.’ 71Maar hij begon te vloeken en zwoer: ‘Ik ken die 

man over wie jullie het hebben niet!’ 72En meteen kraaide de haan voor de tweede keer. En Petrus herinnerde zich 

dat Jezus tegen hem gezegd had: ‘Voordat een haan tweemaal heeft gekraaid, zul je mij driemaal verloochenen.’ En 

toen hem dat te binnen schoot, begon hij te huilen. 

 

Meditatieve muziek 
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Overdenkend luisteren: uit het Paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven.” Dirk Zwart/Ria Borkent 

voorganger: 

O gedaagde voor het Sanhedrin, 

o geplaagde, meer dan de slavin 

kent gij Petrus en zijn tegenzin: 

ik ken hem niet, Hoe koud 

het vuur van lijfsbehoud. 

Vrienden vluchten. Jezus is de steen 

waaraan elk zich stoot. Hij staat alleen 

in de kilte van het driemaal neen. 

Op weg naar Golgotha 

steeds meer een paria. 

Heer, hoe vaak heb ik uw hart gewond 

elke keer als ik een reden vond 

dat gij even niet voor mij bestond. 

Was dat dan geen verraad,  

een slag in uw gelaat? 

Heer, zie om naar wie U tegenstaan 

in de duisternis, beschik een haan 

Die de ogen openkraait. Wij gaan 

ontwaakt, door U behoed 

de morgen tegemoet 

 

Stilte  (3/5 minuten) 

 

GEBEDEN  

Voorganger: 

Heer God,  Wij kunnen niet peilen  welke weg Jezus Christus moest gaan, 

de eenzaamheid, het onrecht, de pijn, Hij deed dit voor ons! 

Heer God,  Wij kunnen de diepte van Jezus’ kruisweg niet peilen. 

Maar wij kunnen om ons heen kijken, 

en ook dan zien we eenzaamheid,  verraad en onrecht, pijn en gepest.   

Wij bidden u voor eenzamen  en voor hen die anderen aan hun lot overlaten, 

voor ieder die getroffen wordt door onrecht  en voor hen die dat toelaten, 

voor hen die pijn moeten lijden  en voor hen die pijn veroorzaken.   

En als wij het zelf zijn die getroffen worden,  

als wij het zijn die de veroorzaker zijn, 

als wij het toelaten zonder voor de naaste in de bres te springen, 

wees dan met ons, Heer! 

Wij bidden U 

(enkele voorbeden van de voorganger ) 

In stilte leggen wij bij U neer wat een ander niet voor ons zeggen kan  

(er volgt een korte stilte, ca. 1 minuut. Als afsluiting van het gebed zet de voorganger vanuit deze stilte het Onze 

Vader in)  
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Voorganger: Onze Vader… 

Allen: 

… in de hemel 

Laat uw naam geheiligd worden 

Laat uw koninkrijk komen 

En uw wil gedaan worden 

Op aarde zoals in de hemel 

Geef ons vandaag het brood 

Dat wij nodig hebben 

Vergeef ons onze schulden 

Zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

Maar red ons uit de greep van het kwaad 

Want aan u behoort het koningschap, 

De macht en de majesteit 

Tot in eeuwigheid.  

Stil mijn ziel, wees stil 

en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer. 

De zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

God U bent mijn God... 

Ik rust in U alleen, Amen. 

AFSLUITING  

Lied: Psalm 130 Psalmen van 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. 

Hij maakt vrij. 

Hij maakt jou vrij.   

Zegenbede:   

voorganger:   God, wees ons genadig en zegen ons, 

laat het licht van uw gelaat  over ons schijnen, 

allen:  dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

in heel de wereld uw reddende kracht.  

De kaars wordt gedoofd 

Uitleidende muziek   
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Donderdag 8 april 

Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, 

nadat hij hem eerst nog had laten geselen. 

                                                                                    Marcus 15: 15 

 

AANVANG  

Stilte  

Aansteken van de kaars 

Afhankelijkheid en begroeting  

voorganger:   Ik zeg tot de Heer: 

allen:     U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. 

voorganger:   U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek 

                             aan uw zijde.  

allen:     Uw Heer zegt: Ik wijs je de weg naar de waarheid. Blijf op mij hopen, elke dag weer.  

Avondlied:  Liedboek 390 

1 'k Wil U, o God. mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied; 
het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet. 
Gij woudt mij met Uw gunst omringen, 
meer dan een Vader zorgdet Gij; 
Gij, milde bron van zegeningen, 
zulk een ontfermer waart Gij mij! 

 

 

2 Uw trouwe zorg zou mij bewaren, 
Uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
nabij in elke moeilijkheid. 
Deez' avond roept mij, na mijn zorgen, 
tot rust voor lichaam en voor geest. 
Heb dank! Reeds in de vroege morgen 
zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 

 

PSALMGEBED 

Voorganger: Psalm 2 Nieuwe psalmberijming  

1 Wat willen al die wereldleiders toch 

met al hun plannen en hun dwaze dromen? 

Ze voeren overleg om door bedrog 

van God en zijn gezalfde los te komen. 

Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning; 

Hij spreekt tot hen met goddelijke spot: 

‘Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning 

regeert in Sion, op de berg van God.’ 

 

2 Hij sprak tot Mij en kondigde dit af 

‘Jij bent mijn zoon; ik geef aan jou het leven. 

Bedwing de volken met een sterke staf; 

Ik heb hen aan jou in bezit gegeven.’  

 

Zingen Psalm 2 : 4 

4.  O machtigen, o koningen, weest wijs. 
Laat u gezeggen, rechters zonder rede. 
Vreest God de Heer en dient Hem naar zijn eis, 
verheugt u bevend, zoekt bij Hem uw vrede. 

 

Kust toch de zoon, opdat gij niet te gronde 
gaat op uw weg. Te licht wordt hij getart 
en kan zijn gramschap tegen u ontbranden. 
Maar zalig zijn die schuilen aan zijn hart.  
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BIJBELLEZING:  Marcus 15: 1-23 

Jezus voor Pilatus 

1’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in 

vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. 

2Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Hij antwoordde: ‘U zegt het.’ 3De hogepriesters brachten 

allerlei beschuldigingen tegen hem in. 4Pilatus vroeg hem toen: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u 

allemaal van beschuldigen?’ 5Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. 6Pilatus had de 

gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. 7Op dat moment zat er een 

zekere Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. 8Een 

grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. 9Pilatus 

vroeg hun: ‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ 10Want hij begreep wel dat de hogepriesters hem uit 

afgunst hadden uitgeleverd. 11Maar de hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest 

vrijlaten. 12Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning van de Joden noemt?’ 

13En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig hem!’ riepen ze. 14Pilatus vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar 

ze schreeuwden nog harder: ‘Kruisig hem!’ 

15Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te 

worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen. 

 

Kruisiging 

16De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. 17Ze 

trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. 18Daarna 

brachten ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ 19Ze sloegen hem met een rietstok tegen 

het hoofd en bespuwden hem, en bogen onderdanig voor hem. 20Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem 

het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. 

Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. 21Ze dwongen een voorbijganger die net de stad 

binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. 22Ze brachten hem naar 

Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent. 23Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam 

die niet aan.  

 

Meditatieve muziek 

 

Overdenkend luisteren: uit het Paasoratorium “Het Lam dat ons doet leven.” Dirk Zwart/Ria Borkent 

voorganger: 

Hij is de weg gegaan 

Van distels en van doornen 

Hij treedt in ons bestaan 

Hiertoe is Hij geboren 

Koning en onderdaan 

De weg van kuilen, stenen 

Zijn kruis achter Hem aan 

Op Simon van Cyrene 

Bloedstrepen in zijn huid 

Door striemen overwoekerd 

Onrein de poorten uit 

De weg van een gevloekte 
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Stilte  (3/5 minuten) 

 

GEBEDEN  

Voorganger: 

Heer onze God, in woorden niet te vatten! 

Uw grootheid zonder einde en begin. 

Geeft hemel, mensen en Uw goede aarde 

Uw levenskracht, doel en zin. 

Wij bidden voor de groten van de aarde, 

met macht en gezag door u bekleed 

dat zij Heer hun positie niet misbruiken, 

hun oog gericht houden juist op leed. 

Wij bidden U 

(enkele voorbeden van de voorganger ) 

In stilte leggen wij bij U neer wat een ander niet voor ons zeggen kan  

(er volgt een korte stilte, ca. 1 minuut. Als afsluiting van het gebed zet de voorganger vanuit deze stilte het Onze 

Vader in)  

 

Voorganger: Onze Vader… 

 

Allen: 

… in de hemel 

Laat uw naam geheiligd worden 

Laat uw koninkrijk komen 

En uw wil gedaan worden 

Op aarde zoals in de hemel 

Geef ons vandaag het brood 

Dat wij nodig hebben 

Vergeef ons onze schulden 

Zoals wij ook hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

Maar red ons uit de greep van het kwaad 

Want aan u behoort het koningschap, 

De macht en de majesteit 

Tot in eeuwigheid. Amen. 
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AFSLUITING  

Lied: Ik ben - Sela 

Aanwijzing: De tegenstem wordt waar aangegeven 

eerst alleen gezongen en daarna als tegenstem bij de 

coupletten 3, 4 en 6 

 

1 Wie zal ons voeden, het brood met ons breken? 

Waar wordt de honger voor altijd gestild? 

In Christus alleen is het brood van het leven; 

breekt het voor ieder, deelt het om niet. 

2 Wie zal ons laven, de dorst van ons nemen? 

Waar is geen droogte, geen pijn of verlies? 

In Christus alleen is het water des levens; 

reikt ons de beker, geeft het om niet. 

tegenstem: 

Bron van leven, ons gegeven, 

vol van liefde en vrede: 

Christus, Hij alleen! 

3 Wie spreekt de woorden van waarheid en leven? 

Waar wordt gevonden de zin van bestaan? 

In Christus alleen is de Waarheid gegeven; 

weg tot de Vader, weg om te gaan. 

4 Wie zal onthullen hoe wij zijn geschonden? 

Waar komt er licht in ons donker verdriet? 

In Christus alleen worden harten gevonden; 

Licht van de wereld, licht dat ons ziet. 

5 Wie zal ons leven in liefde doen groeien? 

Waar zijn de vruchten die nooit meer vergaan? 

In Christus alleen zullen ranken volgroeien: 

Vruchten van vrede, recht van bestaan. 

tegenstem: 

Bron van leven, ons gegeven, 

vol van liefde en vrede: 

Christus, Hij alleen! 

6 Wie zal ons zoeken tot wij zijn gevonden? 

Waar zoeken wij naar een toevlucht en thuis? 

Met Christus alleen, zijn wij eeuwig verbonden; 

weidt ons in vrede, leidt ons naar huis. 

tegenstem: 

Bron van leven, ons gegeven, 

vol van liefde en vrede: 

Christus, Hij alleen! 

 

Zegenbede:   

voorganger:   God, wees ons genadig en zegen ons, 

laat het licht van uw gelaat  over ons schijnen, 

allen:  dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

in heel de wereld uw reddende kracht.  

De kaars wordt gedoofd 

Uitleidende muziek  


