
Stille week Liturgie 2023 
Martinikerk Sneek 

 
 
 

Liturgie voor de vesper op woensdag 5 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 4 
 

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. 

 
Psalmgebed: Louter goedheid zijn Gods wegen (Psalm 25: 5 en 6) 
 
25:5 
Louter goedheid zijn Gods wegen 
en zijn paden zijn vertrouwd 
voor wie, tot zijn heil genegen, 
zijn geboden onderhoudt. 
Wil mij, uwe naam ter eer, 
al wat ik misdeed vergeven. 
Ik heb tegen U, o Heer, 
zwaar en menigmaal misdreven. 
 

25:6 
Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
’t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandelen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal ’t gezegend aardrijk erven.

Lezing: Jesaja 50: 4-9a 
 

Moment van inkeer en verstilling 
 

Avondlied: Lied 243: 6 en 7 
 

6. De dromen gaan hun eigen weg, 
neem Gij het duister dreigen weg. 
Verjaag de wolven van uw schaap, 
want ik ben weerloos als ik slaap. 
 

7. Loof God de Heer die eeuwig leeft, 
alles uit niets geschapen heeft, 
die ons tot aan zijn dag behoedt 
en onze ogen open doet

 



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! 

 


