
Het thema van de Vespers van 2021 is: 

‘De Knecht van de Heer’.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 5e Vesper 

Datum: Woensdag 24 Maart 2021 

Verzorgd door: Groeigroep leden 

 

 

 

 

 

 



Stilte 

 

 

Opening Spreker: Alleen bij God is stilte voor mijn ziel 

Allen: Mijn redding komt van Hem 

 

Psalm 6 vers 1, 2 en 9  (oude berijming)  

1. O Heer', Gij zijt weldadig; 

Straf mij niet ongenadig 

In Uwen toornegloed, 

Ai, matig Uw kastijden; 

Sla mij met medelijden, 

Gelijk een vader doet. 

 

2. Vergeef mij al mijn zonden, 

Die Uwe hoogheid schonden; 

Ik ben verzwakt, o Heer', 

Genees mij, red mijn leven: 

Gij ziet mijn beendren beven; 

Zo slaat Uw hand mij neer. 

 

9. De Heer' wild' op mijn kermen, 

Zich over mij ontfermen. 

Hij heeft mijn stem verhoord, 

De Heer' zal, op mijn smeken, 

Geen hulp mij doen ontbreken; 

Hij houdt getrouw Zijn woord. 

 

Schriftlezing: Jesaja 52: 13 – 53:7 

13Ja, mijn dienaar zal slagen, 
hij zal groots zijn, hoog verheven in aanzien. 
14Zoals hij velen deed huiveren–  
zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, 
zijn uiterlijk had niets meer van een mens –, 
15zo zal hij veel volken opschrikken, 
en koningen zullen sprakeloos staan. 
En zij aan wie niets was verteld, zullen zien, 
zij die niets hadden gehoord, zullen begrijpen. 
 
1Wie kan geloven wat wij hebben gehoord? 
Aan wie is de macht van de HEER geopenbaard? 
2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, 
als een wortel die uitloopt in dorre grond. 
Onopvallend was zijn uiterlijk, 
hij miste iedere schoonheid, 
zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
3Hij werd veracht, door mensen gemeden, 
hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was, 



een man die zijn gelaat voor ons verborg, 
veracht, door ons verguisd en geminacht. 
4Maar hij was het die onze ziekten droeg, 
die ons lijden op zich nam. 
Wij echter zagen hem als een verstoteling, 
door God geslagen en vernederd. 
5Om onze zonden werd hij doorboord, 
om onze wandaden gebroken. 
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, 
zijn striemen brachten ons genezing. 
6Wij dwaalden rond als schapen, 
ieder zocht zijn eigen weg; 
maar de wandaden van ons allen 
liet de HEER op hem neerkomen. 
7Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet 
en deed zijn mond niet open. 
Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, 
als een ooi die stil is bij haar scheerders 
deed hij zijn mond niet open. 
 

 

Zingen: Lied 575: 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. 

 

Schriftlezing Nieuwe Testament: Marcus 15: 1-15 

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. 



 

Moment van stilte 

 

Muzikaal meditatief moment - Via Dolorosa (David Döring, panfluit) 
 
Lied - Zie hoe Jezus lijdt voor mij (Sela, Kinga Ban) 

1. Zie hoe Jezus lijdt voor mij, 

aan het kruis de dood nabij. 

Die voor mij het oordeel draagt; 

Hij die tot zonde wordt gemaakt. 

Wat een offer - Hij voor mij! 

Wie wil worden zoals Hij? 

Zoveel pijn, ongerechtigheid, 

is op Hem die voor mij strijdt. 

 

2. Zie hoe Jezus biddend strijdt 

met de pijn, verlatenheid. 

Zo alleen, verwond roept Hij: 

Mijn God, waarom verlaat U mij? 

Zie wat Jezus heeft gedaan; 

in zijn lijden heeft doorstaan. 

Zoveel liefde verwondert mij; 

niemand heeft zo lief als Hij. 

 

3. Als de Heer zijn leven geeft 

vlucht de dag, de aarde beeft. 

Zelfs de dood verliest haar macht 

als Jezus roept: het is volbracht! 

Waarlijk Hij is Zoon van God, 

die voor ons gekruisigd wordt. 

Door zijn wonden genezen wij; 

in zijn dood maakt Hij ons vrij. 

 

4. Heel de schepping slaakt een zucht; 

zij ontwaakt, het duister vlucht. 

Jezus leeft, is opgestaan; 

Hij roept ons uit de dood vandaan. 

Juich, want Hij, mijn Here leeft! 

Hij die overwonnen heeft. 

Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 

nooit van God verlaten zijn. 

 

Juich want Hij, mijn Here leeft! 

Hij die ons de toekomst geeft. 

Nooit meer tranen en nooit meer pijn; 

nooit van God verlaten zijn. 

 

Gebed 



 

Lied - Ga maar gerust (Martin Mans formatie) 

1. Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 

Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan   

Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 

Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 

Ik ben de wind waardoor je adem haalt 

 

2. Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 

Ik ben de zon, waardoor het donker knielt 

Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan   

Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel 

Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen 

Ik ben de dag, die schemert in je droom 

 

3. Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 

Ik ben de liefde, die een mens je schenkt 

Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan   

Ik ben de verte, die verlangend wenkt 

En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen 

ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 

 

Zegenbede Spreker:  Over onze harten en onze huizen 

         de vrede van God 

Allen:   Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende online Vesper is op stille zaterdag 3 April om 19:00 uur 


