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Vespers Stille week 2020 

 
Wijkgemeente ZuidWest 

Petrakerk online, 19.30 uur  
 

 
 

Wij verzoeken u vriendelijk om  
zowel vooraf als na afloop 

s t i l  t e  z ij n. 
 
Avond Voorganger:  Organist: 
Maandag Ds. Aafke Rijken  Adrie Okker 
Dinsdag Ds. Coby de Haan                            Ytsen Wielstra    
Woensdag Mw. Mirande van der Wilt           Barbara Coster-Notenbomer

  
En met medewerking van het Vocaal Ensemble ZuidWest 
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ORDE VAN AVONDGEBED Maandag 
Orgelspel 
 
Stilte 
 
Bemoediging en drempelgebed/Openingswoorden 
V.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G.:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.:  Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
G.:  EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN 
V.:  Laten wij bidden… 
 
Taizélied: “Als alles duister is” 
We zingen het lied 3x 
De Kaars wordt aangestoken 

 
 
Psalmgebed 
gelezen en gezongen 
 
Psalm 25 
Lezen: Psalm 25 :  15 en 16   
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Zingen: Lied 25 a: Mijn ogen zijn gevestigd : vers 1 ( live opname) 
1 Mijn ogen zijn gevestigd                                                                                                                                                                                                 
op God, of Hij mij redt.                                                                                                                                                                                                     
Mijn hart, hoezeer onrustig,                                                                                                                                                                                              
heb ik op Hem gezet.                                                                                                                                                                                                         
Kan ik de nacht verduren,                                                                                                                                                                                                  
waarin Gij verre zijt?                                                                                                                                                                                                                    
Gij zult mijn voeten sturen                                                                                                                                                                                                 
in ’t duister van de tijd. 

 

Lezen: Psalm 25:   14, 17, 18, 20 
Zingen: Lied 25a : vers 2  

2 Maar wees mij dan genadig                                                                                                                                                                                         
en richt mijn leven op,                                                                                                                                                                                                        
dat ik opnieuw gestadig                                                                                                                                                                                                      
kan gaan in ’s levens loop.                                                                                                                                                                                                                     
Mijn hart, hoezeer onrustig,                                                                                                                                                                                             
heb ik op U gezet,                                                                                                                                                                                                                                        
mijn ogen zijn gevestigd                                                                                                                                                                                                     
op U, tot Gij mij redt. 
 

Inleiding op de lezing:  
 
Evangelielezing  Marcus 14: 1-10 de zalving door een vrouw 
 
Stilte 
Persoonlijke meditatie 
Muziek luisteren 
 
Zingen:   Jezus om uw lijden groot Lied 558: 1, 2, 3 

1 Jezus, om uw lijden groot 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 

2 Heer, om uw zachtmoedigheid,  
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison                                                                                                                                                                                      

3 Om de zalving door een vrouw,  
vreugdeolie, geur van rouw, 
teken van wat komen zou, 
Kyrie eleison 

 

Gebeden 
 
Lied van de Stille Week: Alles wat over ons geschreven is, Lied 556   
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1 allen, 2 vocalisten, en 3 allen 
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.                                                

    
Zegenbede 
V.:  De HEER schenke ons zijn zegen, 

Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven  

. 
G.: AMEN (gesproken) 
 
Orgelspel 
Collecte: voor het vastenproject van de dienstdoende kerken 
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ORDE VAN AVONDGEBED Dinsdag 
Orgelspel 
 
Stilte 
 
Bemoediging 
V.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G.:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V:            Bij nacht en ontij hebben wij niets te vrezen 
A:            WIJ MOGEN SCHUILEN ONDER DE VLEUGELS VAN DE ALLERHOOGSTE 
 
Taizélied: “Als alles duister is” 
We zingen het lied 3x 
De Kaars wordt aangestoken 

 
 
 
Psalmgebed 
gelezen en gezongen 
 
Psalm 91 
Lezen: Psalm 91: 1-4. 
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Zingen:Lied 91a:1 
Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood.  
Zoek je bij Hem een onderkomen –  
dan wordt zijn vrede jou tot brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om je heen als vriend  
en Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien. 

 
Lezen psalm 91: 9-12 
Zingen lied 91a: 2 

Engelen zendt Hij alle dagen  
om jou tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen je op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen bange nacht zal je doen beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van leven zal God geven,  
rust aan de oever van een beek. 

 
Lezen psalm 91: 14-16 
Zingen lied 91a: 3 

Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen, –  
jij blijft geschreven in Gods hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen. 
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Jezus in Gethsemane ( Rembrandt) 

Tekst 
“Waak hier met Mij, en bid” 
 

Waken met Jezus 
Al is het maar een uur, zijn we er bang voor? 
 

Niet suffen maar helder zijn 
En met Hem bidden door de nacht. 

 

Het is  toebuigen naar zijn verdriet en angst. 
Het is toebuigen naar alle lijden van de wereld 
Dat zich daar samenbalt. 
Het is meebuigen met de mee-lijdende God 
Gebogen over de wereld. 
Het is buigen naar het verdriet, 
 En alle gebrokenheid en schuld 
Van onszelf en de ander. 
Jezus zal deze weg ten einde gaan. 

 

Bid, dat je niet in beproeving komt. 
 Niet versuft raakt en verdooft 
Voor breuken en onrecht. 
Waak hier, en bid met Hem. 
 Al is het maar een uur. 

Inleiding op de lezing:  
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Evangelielezing 
 
Marcus 14: 32-42 : Waak en bid! 
Stilte 
Persoonlijke meditatie 
 

 
Jezus in Gethsemane ( Rembrandt) 

 

Zingen:  In stille nacht houdt Hij de wacht, Lied 571: 1, 4, 5     
1 In stille nacht houdt Hij de wacht 
waar alle anderen slapen. 
De ogen zwaar, de harten moe, 
hebben wij Hem verlaten. 

4 In stille nacht heeft Hij volbracht 
de doortocht voor ons leven. 
De nieuwe morgen van Gods trouw 
heeft Hij aan ons gegeven. 

5 Tot aan het einde van de tijd 
zal ik zijn wachtwoord horen: 
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij, 
en ik Hem toebehoren.   
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Gebeden 
Onderwijl muziek: Wachet und betet  youtube link https://youtu.be/5QN9xJEyu7s 
 
Zingen: Lied van de Stille Week: Alles wat over ons geschreven, Lied 556 
1 allen 3 vocalisten en 4 allen  

1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
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.   
 
4 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.  

 
Zegenbede 
V.:  De Levende richt zich op 
      Gaat ons voor op de weg 
      Zendt ons uit tot vrede  
     God zij ons genadig en zegene ons. 
G.:  AMEN (gesproken) 
 
Orgelspel 
Collecte: voor het vastenproject van de dienstdoende kerken 
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ORDE VAN AVONDGEBED Woensdag 
Orgelspel 
 
Stilte 
 
Bemoediging en drempelgebed/Openingswoorden 
V.:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G.:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.:  Heer, vergeef ons al wat wij misdeden 
G.:  EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN 
V.:  Laten wij bidden… 
 
Taizélied: “Als alles duister is” 
We zingen het lied 3x 
De Kaars wordt aangestoken 

 
 
Psalmgebed 
gelezen en gezongen 
 
Psalm 31 
Zingen: Psalm 31: 1 en 2 
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1 
Op U vertrouw ik, Heer der heren, 
Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 

2 
Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen, 
snel mij te hulp, o God, 
maak niet uw knecht ten spot. 
De vijand dreigt en legt zijn lagen, 
wees mij dan, Gij geduchte, 
een burcht om in te vluchten. 

 
Lezen: Psalm 31: 4 -11 
Zingen: Psalm 31: 12 en 13 
12 
Maar ik vertrouw op U, mijn tijden, 
o Heer, zijn in uw hand; 
maak mij dan niet te schand! 
Ach, kom mij uit de hand bevrijden 
van wie, op mij verbolgen, 
mij totterdood vervolgen. 

13 
Doe over mij genadig lichten 
uw liefelijk gelaat, 
verlos mij van hun haat. 
Kom om uw knecht weer op te richten, 
hem die in zijn ellende 
zich altijd tot U wendde. 

 
Inleiding op de lezing: Verlaat Mij niet . 
 
Evangelielezing Marcus 14: 43-50 Het verraad 
 
Stilte 
persoonlijke meditatie 
 
Muziek luisteren 
 
Zingen:  O Liefde die verborgen zijt, Lied 561 

1 O liefde die verborgen zijt 
 in diepe stilten eeuwigheid, 
 erbarm u over ons bestaan, 
 het wordt verraden en verdaan. 

2 Hoe achtloos in ons midden wordt 
 het kostbaar mensenbloed gestort 
 en in het onbarmhartig licht 
 het kruis des Heren opgericht. 

3 De minsten van de mensen zijn 
 daar uitgestrekt in angst en pijn. 
 Tot aan het eind der wereld lijdt 
 Christus in hun verlatenheid. 

4 O liefde uit de eeuwigheid 
 die met ons mens geworden zijt, 
 wij bidden, laat ons niet alleen 
 in al het duister om ons heen, 

5 opdat ook wij o Heer U niet 
 verlaten in uw diep verdriet 
 maar bij U zijn in al de pijn 
 waarmee de mensen mensen zijn. 

 

Gebeden 
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Zingen: Lied van de Stille Week: Alles wat over ons geschreven is, Lied 556  
1 allen, 4 vocalisten en 5 allen 

1 Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 
4 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. 
 
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 kruisig Hem! 

 
Zegenbede 
V.: De HEER schenke ons zijn zegen, 

Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven  

. 
G.: AMEN (gesproken) 
 
Orgelspel 
Collecte: voor het vastenproject van de dienstdoende kerken 


