Vespers
in de Stille Week

15 april – 18 april | 19:30-20:00 uur

digitale uitzendingen vanuit de Herengrachtkerk (www.herengrachtkerk.nl)
door Herengrachtkerk, Marekerk en Opstandingskerk

maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:

Het proces - de aanloop (Lucas 19,29-48)
Het proces - de arrestatie (Lucas 22,1-6 en 47-54)
Het proces - de ondervraging (Lucas 22,66-71)
Het proces - de veroordeling (Lucas 23,13-25)

maandag 6 april

(Opstandingskerk, ds. Rob van der Toorn)

Votum
Lied Liedboek 1973 - 173
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.
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.
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.
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.
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
Schriftlezing Lucas 19,29-48
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.
29

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.’
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 gelijkmaken en je kinderen verdelgen, en ze
zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet
hebt herkend.’
41

Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 46 terwijl hij
hun toevoegde: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van gebed zijn,”
maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’ 47 Dagelijks gaf hij onderricht in
de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden
hem uit de weg ruimen, 48 maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het
hele volk hing aan zijn lippen.
45

Lied De Nieuwe Psalmberijming 118: 6 en 7
De steen waar bouwers niets in zagen,
maakt God tot cruciale steen.
Hij zal het Godsgebouw gaan dragen;
zijn werk verwondert iedereen!
Dit is de dag van Hem gekregen,
een dag van blijdschap en gezang.
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen;
geef voorspoed, HEER, ons leven lang.

Wij zegenen de grote koning
die komt in naam van God, de HEER.
Vier nu het feest mee in zijn woning;
leg offergaven voor Hem neer.
Mijn God, ik zal U dank bewijzen,
met groene twijgen in de hand.
Laat iedereen zijn goedheid prijzen;
zijn liefde houdt voor altijd stand.

Overdenking “Het proces - de aanloop”
Muzikale meditatie
Gebeden
Zegenbede

dinsdag 7 april

(Marekerk, ds. Ton Jacobs)

Votum
Lied Weerklank 163: 1 en 2 (melodie Psalm 146)
Zoon van David, om de slagen,
om de eenzaamheid zo groot,
waardig koninklijk gedragen
in uw liefde tot ter dood,
zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!
Om de leugens en de listen,
om het vonnis, het verraad
waarmee men uw lot besliste,
Gij de doodsnacht binnengaat, zie mij, smekeling, hier staan,
zie mij met ontferming aan!

Gebed
Schriftlezing Lucas 22,1-6 en 47-54
Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna
aangebroken. 2 De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een
mogelijkheid om hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren
voor de reactie van het volk. 3 Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot,
een van de twaalf. 4 Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak
met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5 Ze waren opgetogen en
spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. 6 Judas nam hun aanbod
aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat
het volk het zou merken.
1

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 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
47

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.

Lied Liedboek 1973 – 435: 4 en 5
Kom toch om de macht te breken
van de vorst der duisternis;
geef in ons bestaan een teken,
dat de zege zeker is;
hef ons op uit onze zonden,
werp de duivlen bij ons uit,
want de vrijheid moet gevonden,Heer, vervul Gods raadsbesluit!
Duur hebt Gij uw volk verworven
en alleen van U zijn wij.
Heer, zowaar Gij zijt gestorven,
maak ons nu ook waarlijk vrij.
O, uw heil zal spoedig komen,
Gij laat ons niet ledig staan:
schoner dan de schoonste dromen
breekt de dag der vrijheid aan.

Overdenking “Het proces - de arrestatie”
Muzikale meditatie
Gebeden
Zegenbede

woensdag 8 april

(Herengrachtkerk, Anne-Christie Hellental)

Votum
Lied Psalm 111: 1 en 4 (Gereformeerd Kerkboek)
Loof, halleluja, loof de Heer.
Ik breng met heel mijn hart Hem eer,
met allen die oprecht Hem zoeken.
Groot zijn Gods werken en zeer goed.
Wie vreugde schept in wat Hij doet,
moet ze nauwkeurig onderzoeken.
Gods werk is waarheid en vol recht;
en alles wat Hij heeft gezegd,
is ons een licht op onze wegen.
Hij doet zijn vaste woord gestand,
dat tijd en eeuwigheid omspant.
Hij is getrouw in vloek en zegen.

Gebed
Schriftlezing Lucas 22,66-71
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!’
66

Lied Man van Smarten (Sela)
Man van smarten, man van lijden,
werd gemeden, werd veracht.
Onopvallend, zonder schoonheid,
droeg Hij alle schuld en droeg Hij alle last.
Lam dat zwijgend voor zijn scheerders staat.
Lam dat naar de slacht wordt geleid.
Door een onrechtvaardig vonnis,
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.
Hij droeg alle schuld en schonk ons vrede.
Gebroken en doorboord om onze zonden.
Door zijn striemen werden wij genezen.
Door een onrechtvaardig vonnis,
werd Hij weggenomen; werden wij bevrijd.

Overdenking “Het proces - de ondervraging”
Muzikale meditatie
Gebeden
Zegenbede

donderdag 9 april

(Herengrachtkerk, ds. Maarten Boersema)

Votum
Lied In deze stilte (Sela)
Geef ons uw vrede, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
Geef ons uw vreugde, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.
Geef ons uw zegen, in deze stilte.
Breng onze onrust tot rust.

Gebed
Schriftlezing Lucas 23,13-25
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 teruggestuurd; hij heeft niets gedaan waarop
de doodstraf staat. 16 Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’ 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.
13

Lied De Nieuwe Psalmberijming 91: 1 en 4
Wie thuis is bij de hoogste Heer
en schuilt in zijn ontferming,
die zegt: ‘Bij U leg ik mij neer,
mijn toevlucht, mijn bescherming.’
De vogelvanger spant zijn net,
de pest zal zich verbreiden maar over jou zal God, die redt,
zijn sterke vleugels spreiden.
God zegt: ‘Omdat jij mij bemint
zal Ik je trouw bewaren.
Ik luister als je roept, mijn kind,
sta naast je in gevaren.
Ik ben het die je vrijheid geeft
en jou met eer wil kronen.
Ik zorg ervoor dat je lang leeft,
mijn redding zal Ik tonen.’

Overdenking “Het proces - de veroordeling”
Muzikale meditatie
Gebeden
Zegenbede

