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HERVORMDE KERK YERSEKE 
 





MAANDAG IN DE STILLE WEEK 
 
Binnenkomst in stilte 
 
Opening:  
 
V: Heer, open mijn lippen 
A: MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER 
V: God, kom mij te hulp 
A: HEER, HAAST U OM MIJ TE HELPEN 
 
Thema: Jezus in Gethsemané 
 
Schriftlezing:  Psalm 142  
 
Wij luisteren naar Psalm 130: 1, 3 
 
Schriftlezing:  Lukas 22: 39 t/m 45    
 
Stilte 
 
Wij luisteren naar: NLB 562: 1, 2 
 
Gebeden  
 
Allen gaan staan 
 
Zegenbede  V: De Heer zegene ons 
   A: AMEN 
 
We vertrekken in stilte uit de kerk – Wilt u dit boekje in de bank laten liggen ? 
 
 
 
 

DINSDAG IN DE STILLE WEEK 
 
Binnenkomst in stilte 
 
Opening:    
 
V: Heer, open mijn lippen 
A: MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER 
V: God, kom mij te hulp 
A: HEER, HAAST U OM MIJ TE HELPEN 
 
Thema: Jezus gevangen genomen 
 
Schriftlezing:  Jesaja 53: 1 t/m 8 
 



Wij luisteren naar: Psalm 22: 3, 5 
 
Schriftlezing:  Lukas 22: 47 t/m 54 
 
Stilte 
 
Wij luisteren naar: NLB 561: 1, 2 
 
Gebeden  
 
Allen gaan staan 
 
Zegenbede  V: De Heer zegene ons 
   A: AMEN 
 
We vertrekken in stilte uit de kerk – Wilt u dit boekje in de bank laten liggen ? 
 

 
 
 

WOENSDAG IN DE STILLE WEEK 
 

 
Binnenkomst in stilte 
 
Opening:  
 
V: Heer, open mijn lippen 
A: MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER 
V: God, kom mij te hulp 
A: HEER, HAAST U OM MIJ TE HELPEN 
 
Thema: Jezus veroordeeld 
 
Schriftlezing:  Jesaja 59: 1 t/m 8 
 
Wij luisteren naar: Psalm 43: 1, 2 
 
Schriftlezing:  Lukas 23: 13 t/m 25 
 
Stilte 
 
Wij luisteren naar: NLB 558: 1, 6, 7 
 
Gebeden   
 
Allen gaan staan 
 
Zegenbede  V: De Heer zegene ons 
   A: AMEN 



 
We vertrekken in stilte uit de kerk – Wilt u dit boekje in de bank laten liggen ? 
 
 
 

WITTE DONDERDAG IN DE STILLE WEEK 
 

 
Binnenkomst in stilte 
 
Opening:   
 
V: Heer, open mijn lippen 
A: MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER 
V: God, kom mij te hulp 
A: HEER, HAAST U OM MIJ TE HELPEN 
 
Thema: Jezus gekruisigd 
 
Schriftlezing:  Psalm 22: 1 t/m 22 
 
Wij luisteren naar: Psalm 22: 1 
 
Schriftlezing:  Lukas 23: 26 t/m 47  
 
Stilte 
 
Wij luisteren naar: NLB 576b: 1, 2 
 
Gebeden    
 
Allen gaan staan 
 
Zegenbede  V: De Heer zegene ons 
   A: AMEN 
 
We vertrekken in stilte uit de kerk – Wilt u dit boekje in de bank laten liggen ? 
 
 
 

STILLE ZATERDAG 
 

Binnenkomst in stilte 
 
Opening:  
 
V: Heer, open mijn lippen 
A: MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER 
V: God, kom mij te hulp 
A: HEER, HAAST U OM MIJ TE HELPEN 



 
Thema: Jezus begraven 
 
Schriftlezing:  Jesaja 53: 9 t/m 12  
 
Wij luisteren naar: Psalm 6: 3, 4 
 
Schriftlezing:  Lukas 24: 50 t/m 56  
 
Stilte 
 
Wij luisteren naar: NLB 590 
 
Gebeden  
 
Allen gaan staan 
 
Zegenbede  V: De Heer zegene ons 
   A: AMEN 
 
We vertrekken in stilte uit de kerk 
 
 
 
 





Psalm 130: 1 en 3 
1 Uit diepten van ellende 
 roep ik tot U, o Heer. 
 Gij kunt verlossing zenden, 
 ik werp voor U mij neer. 
 O laat uw oor zich neigen 
 tot mij, tot mijn gebed. 
 Laat mij gehoor verkrijgen, 
 red mij, o Here red! 
 
3 Ik heb mijn hoop gevestigd 
 op God de Heer die hoort. 
 Mijn hart, hoezeer onrustig, 
 wacht zijn verlossend woord. 
 Nog meer dan in de nachten 
 wachters het morgenlicht, 
 blijf ik, o Heer, verwachten 
 uw lichtend aangezicht. 
 
Lied 562 1 en 2 
1 Ik wil mij gaan vertroosten 
 in ’t lijden van mijn Heer, 
 die zelf bedroefd ten dode 
 terneerboog keer op keer 
 en zocht in zijn ellende 
 naar troost om voort te gaan, 
 tot hem wil ik mij wenden – 
 o Jesu, zie mij aan. 
 
2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden 
 weerspannig in de wind, 
 wilde niet zien of horen 
 hoezeer ik werd bemind, 
 mijn leven liep verloren, 
 uw stem bracht mij tot staan, 
 U bidt voor wie U hoonden – 
 o Jesu, zie mij aan. 
 
Psalm 22: 3 en 5 
3 Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer. 
 Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer. 
 Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer, 
 al die mij smaden. 
 Zij raden mij, terwijl zij mij verraden: 
 Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen, 
 Hij zal u redden naar zijn welbehagen', 
 zo klinkt hun spot. 
 
5 Ik ben alleen als in een leeuwenkuil. 
 Mijn oren zijn vervuld van hun gehuil, 
 en waar ik opzie, staar ik in de muil 
 van wilde dieren. 
 Buffels van Basan, sterke jonge stieren, 
 staan om mij heen, die met hun hoge hoornen 
 en bliksemende ogen op mij toornen - 
 ik ben alleen. 
 
Lied 561: 1 en 2 
1 O liefde die verborgen zijt 
 in diepe stilten eeuwigheid, 



 erbarm u over ons bestaan, 
 het wordt verraden en verdaan. 
 
 Hoe achtloos in ons midden wordt 
 het kostbaar mensenbloed gestort 
 en in het onbarmhartig licht 
 het kruis des Heren opgericht. 
 
Psalm 43: 1 en 2 
1 O God, kom mijn geding beslechten, 
 verlos mij van wie U versmaadt. 
 Boosdoeners willen met mij rechten, 
 die niet aan trouw en waarheid hechten. 
 Doe mij ontkomen aan hun haat, 
 o Heer, mijn toeverlaat. 
 
2 Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven, 
 de sterke vesting van mijn hart? 
 Waarom hebt Gij dan nu mijn leven 
 aan mijn belagers prijsgegeven? 
 Waarom ga ik gebukt van smart, 
 gekleed in somber zwart? 
 
Lied 558: 1, 6 en 7 
1 Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood 
 die volbrengen ’t recht van God, Kyrie eleison. 
6 Om het zwijgen, het geduld, 
 waarmee Gij de wet vervult, 
 als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
 Kyrie eleison. 
 
7 Om het woord van goddelijk recht 
 dat Gij tot uw rechters zegt, 
 – zelf hebt Ge uw geding beslecht, – 
 Kyrie eleison. 

 
Psalm 22: 1 
1 Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
 en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
 en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
 Hoe blijft Gij zwijgen? 
 Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 

 bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
 maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 

 in klacht op klacht. 
 
Lied 576b: 1 en 2 
1 O hoofd vol bloed en wonden, 
 bedekt met smaad en hoon, 
 o hoofd zo wreed geschonden, 
 uw kroon een doornenkroon, 
 o hoofd eens schoon en heerlijk 
 en stralend als de dag, 
 hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 
 Ik groet U vol ontzag. 
 
2 O hoofd zo hoog verheven, 
 o goddelijk gelaat, 
 waar werelden voor beven, 
 hoe bitter is uw smaad! 



 Gij, eens in ’t licht gedragen, 
 door engelen omstuwd, 
 wie heeft U zo geslagen  
 gelasterd en gespuwd? 
 
Psalm 6: 3 en 4 
3 Keer weder, red mijn leven! 
 Wil mij toch uitkomst geven: 
 uw goedheid is zeer groot. 
 Want wie kan U gedenken, 
 wie kan U ere schenken 
 in 't donker van de dood? 
 
4 De slaap is mij ontnomen, 
 ik laat mijn tranen stromen 
 in nachten van verdriet. 
 Hoe lang moet ik aanschouwen 
 die steeds mijn ziel benauwen? 
 O Heer, verlaat mij niet! 
 
Lied 590 
1 Nu valt de nacht. Het is volbracht: 
 de Heer heeft heel zijn leven 
 voor het menselijk geslacht 
 in Gods hand gegeven. 
 
2 De wereld gaf 
 Hem slechts een graf, 
 zijn wonen was Hem zwerven; 
 al zijn onschuld werd Hem straf 
 en zijn leven sterven. 
 
3 Hoe slaapt Gij nu, 
 die men zo ruw 
 aan ’t kruishout heeft gehangen. 
 Starre rotsen houden U, 
 rots des heils, gevangen. 
 
4 ’t Is goed, o Heer, 
 Gij hoeft de eer 
 van God niet meer te staven. 
 Leggen wij ons bij U neer, 
 in uw dood begraven. 
 
5 Hoe wonderlijk, 
 uitzonderlijk 
 een sabbat is gekomen: 
 eens voor al heeft Hij het juk 
 van ons afgenomen 
 
 


