
 
 
VESPERS IN DE LIJDENSWEKEN 

VAN 2019 
 

Thema: ‘…..waarlijk, deze Mens 
was Gods Zoon’!  
(Marcus 15: 39B). 

  
Bemoediging: Psalm 25: 6 en 22 

 
Denk aan Uw barmhartigheid, 

HEERE, en Uw 

goedertierenheid,  
want die zijn van eeuwigheid.  

O God, verlos Israël 
uit al zijn benauwdheden. 
 

Zingen: Psalm 25 : 8 en 10 
 

8 Zie op mij in gunst van boven, 
wees mij toch genadig, Heer! 
Eenzaam ben ik en verschoven, 

ja, d' ellende drukt mij neer. 
't Roep U aan in angst en smart, 

duizend zorgen, duizend doden 
kwellen mijn bekommerd hart: 
voer mij uit mijn angst en noden! 

 
10 Mogen mij toch steeds behoeden 

vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t' allen tijd. 

Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 

Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 

Schriftlezing: Jeremia 7 : 5-11 

 

     5 Als u echter uw wegen en uw 
daden werkelijk betert, als u 

werkelijk recht doet tussen 
iemand en zijn naaste, 
6 als u de vreemdeling, de wees 

en de weduwe niet onderdrukt, 
geen onschuldig bloed in deze 

plaats vergiet, en geen andere 
goden achternagaat, uzelf ten 
kwade, 

7 dan zal Ik u in deze plaats, in 
het land dat Ik uw vaderen 

gegeven heb, laten wonen, eeuw 
uit en eeuw in. 
8 Zie, u vertrouwt op bedrieglijke 

woorden, die niet van nut zijn. 
9 Stelen, doodslaan, overspel 

plegen, valse eden afleggen, 
reukoffers brengen aan de Baäl, 

andere goden achternagaan, die u 
niet gekend hebt, 
10 en dan voor Mijn aangezicht 

komen staan in dit huis waarover 
Mijn Naam is uitgeroepen, en 

zeggen: Wij zijn gered – om al 
deze gruweldaden te doen? 
11 Is dan dit huis waarover Mijn 

Naam is uitgeroepen, in uw ogen 
een rovershol? Ook Ik, zie, Ik heb 

het gezien, spreekt de HEERE. 
 
Zingen: Gezang 173 : 1, 2, 3 en 5. 

 
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 
ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet 

ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 
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! 

 
Schriftlezing: Jakobus 5 : 1-6 

 
Wee over de onbarmhartige 

rijken 
1 Nu dan, rijken, huil en jammer 
over al de ellende die u overkomt. 

2 Uw rijkdom is vergaan en uw 
kleren zijn door de motten 

aangevreten. 
3 Uw goud en zilver is verroest en 
hun roest zal een getuigenis 

tegen u zijn en uw vlees als een 
vuur verteren. U hebt schatten 

verzameld in de laatste dagen. 
4 Zie, het loon van de arbeiders 
die uw velden gemaaid hebben, 

dat door u achtergehouden is, 
schreeuwt tot God, en de 

jammerklachten van hen die 
geoogst hebben, zijn 
doorgedrongen tot de oren van de 

Heere van de hemelse 
legermachten. 

5 U bent u aan weelde te buiten 
gegaan op de aarde en hebt uw 
eigen lusten gevolgd. U hebt uw 

hart gevoed als op de dag van de 
slacht. 

6 U hebt de rechtvaardige 
veroordeeld en gedood en hij 
verzet zich niet tegen u. 

 
Zingen: Gezang 350 : 1, 2 en 4 

 
 

1 God, die leven 

hebt gegeven 
in der aarde schoot, 

alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, 
dank voor 't daag'lijks brood. 

 
2 Niet voor schuren, 

die niet duren, 
gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 

in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 

                                                             
4 Wil dan geven, 
dat ons leven 

zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 

't woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 

 
 
       

     Schriftlezing: Marcus 11 : 15-19 
 

     15 En zij kwamen in Jeruzalem; 
en toen Jezus de tempel 
binnengegaan was, begon Hij hen 

die in de tempel verkochten en 
kochten, naar buiten te drijven; 

en de tafels van de wisselaars en 
de stoelen van hen die de duiven 
verkochten, keerde Hij om, 

16 en Hij liet niet toe dat iemand 
enig voorwerp door de tempel 

droeg. 
17 En Hij gaf onderwijs en zei 
tegen hen: Staat er niet 

geschreven: Mijn huis zal een 
huis van gebed genoemd worden 

voor alle volken? Maar u hebt er 
een rovershol van gemaakt. 
18 En de schriftgeleerden en de 

overpriesters hoorden het en 
zochten naar een manier om Hem 

om te brengen, want zij waren 
bevreesd voor Hem, omdat heel 
de menigte versteld stond over 

Zijn onderricht. 
19 En toen het laat geworden 

was, ging Hij naar buiten, de stad 
uit. 



 

Zingen: Weerklank 149: 1 en 2 
 

1   Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 

Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 

om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
2 Gij die alles hebt gedragen 

al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 

als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 

Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
Stilte. 
 

Klein Gloria. 
 

Ere zij de Vader en de Zoon en de 
Heilige Geest 

Als in de beginne, nu en immer 

en van  eeuwigheid tot 
eeuwigheid. Amen 

 
Gebeden.  
 

Dankgebeden 
 

Voorbeden 
 
Stil gebed 

 
Het Onze Vader. 

  
Zingen: Weerklank 149: 4 
 

4 Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 

Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 

als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 

zij U daarvoor dank en eer. 
 

Zegenbede. Psalm 107 : 8 en 9 

 
8 Laten zij de HEERE loven om Zijn 

goedertierenheid 
en om Zijn wonderen voor de 

mensenkinderen. 

9 Want Hij heeft de dorstige ziel 
verzadigd 

en de hongerige ziel met het goede 
vervuld. 

Amen 


