
 
 
VESPERS IN DE LIJDENSWEKEN 

VAN 2019 
 

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

  
Bemoediging: Psalm 23: 1 en 2 

 
1 Een psalm van David. 
De HEERE is mijn Herder, 

mij ontbreekt niets. 
2 Hij doet mij neerliggen in 

grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille 

wateren. 

 
Zingen: Psalm 23: 1 en 3 

 
1 De God des heils wil mij ten Herder 

wezen. 

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen 
gevaar te vrezen. 

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d' oevers van zeer stille waatren 

leiden. 

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn 
Naam, mijn treden 

In 't effen spoor van Zijn 
gerechtheden 

3 Gij zalft mijn hoofd, Gij doet mijn 

blijdschap groeien, 
En van Uw heil mijn beker 

overvloeien, 
Het zalig goed, mij door Uw gunst 
gegeven, 

Verlaat mij niet, maar volgt mij al 
mijn leven. 

Zodat ik in het heilig huis des 
Heeren, 
Een lange reeks van dagen, blijf 

verkeren. 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 
Schriftlezing: Zacharia 13: 7-9 
 

De Herder en de beproefde rest 
7 Zwaard, ontwaak tegen Mijn 

Herder 
en tegen de Man Die Mijn Metgezel 

is, 
spreekt de HEERE van de 

legermachten. 

Sla die Herder 
en de schapen zullen overal 

verspreid worden. 
Maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen 

wenden. 

8 Het zal gebeuren, spreekt de 
HEERE, dat in heel het land 

twee derde ervan uitgeroeid zal 
worden en de geest zal geven, 

en een derde ervan zal overblijven. 

9 Ik zal dat derde deel in het vuur 
brengen 

en het louteren, zoals men zilver 
loutert. 

Ik zal het beproeven, zoals men 

goud beproeft. 
Het zal Mijn Naam aanroepen 

en Ík zal het verhoren. 
Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; 
en zij zullen zeggen: De HEERE is 

mijn God. 
 

Zingen: gezang 181: 4,5 en 6 
 
4 Hoe vreemd, dat voor de schapen 

zijner weide 
de herder zelf ter slachtbank zich liet 

leiden, 



de heer zich voor de schulden zijner 

knechten 
aan 't kruis liet hechten. 

 
5 O wonderbare liefde, die ons 
denken 

te boven gaat, wat kan mijn liefd' U 
schenken, 

wat ooit bereiken de arbeid mijner 
dagen, 
dat U behage? 

 
6 O liefde, voor dit offer van uw 

leven, 
wat kan ik, dan mijzelf ten offer 
geven, 

opdat ik nooit, hetzij ik leev' of 
sterve, 

uw liefde derve! 
 

Schriftlezing: Ezechiël 34: 1-14 
    
Profetie tegen de ontrouwe 

herders van het volk van God 
1 Het woord van de HEERE kwam tot 

mij: 
2 Mensenkind, profeteer tegen de 
herders van Israël, profeteer, en zeg 

tegen hen, tegen die herders: Zo 
zegt de Heere HEERE: Wee de 

herders van Israël die zichzelf 
weiden! Moeten de herders niet de 
schapen weiden? 

3 U eet het beste op en u kleedt u 
met de wol; u slacht het vetgemeste, 

maar de schapen weidt u niet. 
4 Het zwakke versterkt u niet, het 
zieke geneest u niet, het gebrokene 

verbindt u niet, het afgedwaalde 
brengt u niet terug en het verlorene 

zoekt u niet, maar u heerst met 
geweld en met harde hand over hen. 
5 Ze zijn overal verspreid, zonder 

herder, en ze zijn alle dieren van het 
veld tot voedsel geworden: ze zijn 

verspreid. 
 6 Mijn schapen dwalen rond op alle 
bergen en op elke hoge heuvel. Over 

heel het aardoppervlak zijn Mijn 
schapen verspreid. Er is niemand die 

naar ze vraagt, en niemand die ze 
zoekt. 

 

7Daarom, herders, hoor het woord 

van de HEERE! 
8 Zo waar Ik leef, spreekt de Heere 

HEERE, voorwaar, omdat Mijn 
schapen tot een prooi geworden zijn 
en Mijn schapen voor alle dieren van 

het veld tot voedsel geworden zijn, 
omdat er geen herder is, en Mijn 

herders niet naar Mijn schapen 
gevraagd hebben, maar de herders 
zichzelf geweid hebben, en Mijn 

schapen niet geweid hebben: 
9 Daarom, herders, hoor het woord 

van de HEERE! 
10 Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik 
zál die herders! Ik eis Mijn schapen 

op uit hun hand, en doe hen 
ophouden met het weiden van de 

schapen. Die herders zullen zichzelf 
niet meer weiden en Ik zal Mijn 

schapen uit hun mond redden, zodat 
ze hun niet meer tot voedsel zijn. 
11 Want zo zegt de Heere HEERE: 

Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen 
vragen en naar ze op zoek gaan. 

12 Zoals een herder op zoek gaat 
naar zijn kudde op de dag dat hij te 
midden van zijn verspreide schapen 

is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn 
schapen. Ik zal ze redden uit alle 

plaatsen waarheen ze verspreid zijn 
op de dag van wolken en donkerheid. 
13 Ik zal ze uitleiden uit de volken, 

ze bijeenbrengen uit de landen en ze 
brengen naar hun land. Ik zal ze 

weiden op de bergen van Israël, bij 
de waterstromen en in alle 
bewoonbare plaatsen van het land. 

14 In goede weide zal Ik ze weiden 
en op de hoge bergen van Israël zal 

hun weideplaats zijn. Ze zullen daar 
neerliggen in een goede weideplaats 
en ze zullen grazen in de 

voortreffelijkste weide op de bergen 
van Israël.      
  

  
  
 



 

Zingen: Gezang 294: 1,6,7 en 5 

 

1    Laat komen, Heer, uw rijk, 
 uw koninklijke dag, 
 toon ons uw majesteit, 
 Messias, uw gezag!  
 
6   Wij bidden, Heer, sta op 

 en kom in heerlijkheid! 
 Op U staat onze hoop 
 die onze Herder zijt! 

 
7    Uw schapen zijn in nood, 
 uw naam wordt niets geacht... 
 men breekt uw volk als brood, 
 men heeft ons opgejaagd. 

 
5    Dat alle tyrannie 
 eens zal geleden zijn? 
 O sabbath Gods! En zie, 
 dan zal het vrede zijn! 
 
Schriftlezing: Markus 14 : 26-31 

 
26 En toen zij de lofzang gezongen 

hadden, vertrokken zij naar de 
Olijfberg. 

Petrus gewaarschuwd 

 27 En Jezus zei tegen hen: U zult in 
deze nacht allen aanstoot aan Mij 

nemen, want er is geschreven:  
Ik zal de Herder slaan en de 
schapen zullen uiteengedreven 

worden.  
 28 Maar nadat Ik opgewekt zal zijn, 

zal Ik u voorgaan naar Galilea.   
 29 En Petrus zei tegen Hem: Ook al 

zullen allen aanstoot aan U 

nemen, ik echter niet.  
  30 En Jezus zei tegen hem: 

Voorwaar, Ik zeg u dat u 
vandaag, in deze nacht, voordat 
de haan twee keer gekraaid zal 

hebben, Mij driemaal zult 
verloochenen. 

  31Maar hij zei nog krachtiger: Al 
moest ik met U sterven, ik zal U 
beslist niet verloochenen! En 

evenzo spraken zij ook allen. 
 

 

Zingen: Gezang  181: 4 en 6 

 

 4 Hoe vreemd, dat voor de schapen 

zijner weide 

 de Herder zelf ter slachtbank zich liet 
leiden, 

 de heer zich voor de schulden zijner 
knechten 

 aan 't kruis liet hechten. 
 

 6 O liefde, voor dit offer van uw 

leven, 

 wat kan ik, dan mijzelf ten offer 

geven, 

 opdat ik nooit, hetzij ik leev' of 
sterve, 

 uw liefde derve! 
 

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: Psalm 79 : 7 
 

    7 Zo zullen wij, de schapen Uwer 
weiden, 
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer 

verbreiden, 
En zingen van geslachten tot 

geslachten 
Uw trouw, Uw roem, Uw 
onverwinb're krachten.  

 
 

 
 



Zegenbede: Judas: 24 en 25  

 
Lofprijzing 

24 Aan Hem nu Die bij machte is u 
voor struikelen te bewaren, en u 
smetteloos te stellen voor Zijn 

heerlijkheid, in grote vreugde, 
25 de alleenwijze God, onze 

Zaligmaker, zij heerlijkheid en 
majesteit, kracht en macht, nu en 
in alle eeuwigheid.  

Amen. 


