
Stille week Liturgie 2023 
Martinikerk Sneek 

 

 
 

Liturgie voor de vesper op dinsdag 4 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 3 

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. 

 
Psalmgebed: Denk aan ’t vaderlijk mededogen (Psalm 25: 3 en 4)
 
25:3 
Denk aan ’t vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriendelijk’ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
25:4 
God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden ’t zacht gemoed 
in het effen recht des Heren: 
wie Hem ned’rig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 

 
Lezing: Jesaja 49: 1-6 
 

Moment van inkeer en verstilling 
 

Avondlied: Lied 243: 4 en 5 
 
4. Is deze arbeidsdag voorbij, 
dat mij de slaap een balsem zij. 
Dan zal ik zijn in ’t nieuwe licht 
als een die graag zijn dienst verricht. 

5. Wanneer mij slapeloosheid kwelt, 
geef dat uw Geest mij vergezelt. 
Laat mij niet raken in de macht 
der boze geesten van de nacht 

 
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! 

___________________ 


