
Stille week Liturgie 2023 
Martinikerk Sneek 

 

 
 
Liturgie voor de vesper op maandag 3 april 2023 
 
Stilte 
 
Openingsresponsie 
 

Voorganger: Heer, open mijn lippen. 
Allen: Mijn mond zal zingen van uw eer. 
Voorganger: God, kom mij te hulp. 
Allen: Heer, haast U mij te helpen. 
Voorganger: Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 

zoals het was in het begin en nu en altijd 
 en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Allen: Halleluja. 
 



We zingen: Lied 556: 1 en 2 
 

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. 

 
Psalmgebed: Heer, ik hef mijn hart en handen (Psalm 25: 1 en 2) 



 
25:1 
Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
25:2 
Here, maak mij uwe wegen 
door uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
’k blijf U al den dag verwachten. 

 
 
Lezing: Jesaja 42: 1-7 
 
Moment van inkeer en verstilling 
 
Avondlied: Lied 243: 1 en 2 
 
1. 
 O Heer mijn God, ook deze nacht 
zij lof en eer U toegebracht 
omdat Gij dag en duister schept 
en ons het licht gegeven hebt. 
 
2. 
Om Christus’ wil doe mij niet aan 
het kwaad dat ik U heb gedaan, 
veeleer vergeef mij, Heer, en geef 
dat ik voortaan in vrede leef. 
 
Voorbeden en stilgebed 
 
Gezongen Onze Vader: Lied 369B 



 
Zegenbede 
 
Voorganger: De Heer schenke ons zijn zegen, 
   Hij beware ons voor onheil 
   en geleide ons tot eeuwig leven. 
   Amen. 
Voorganger: Loven wij de Heer! 
Allen:  Wij danken God! 
 

__________________ 
 


