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Orgelmuziek: Zum Karmittwoch uit ‘Lamentationes Jeremiae Prophetae’i: 
Johann Rosenmüller 1621-1684 (zie tekst p.5 van dit liturgieblad) 
 
Ontsteken van de Paaskaars 
 
Stilte 
 
Opening: Gez. 192a 
Beurtspraak voorgangers 
 
Psalmgebed: Psalm 141: 1 en 3 
 
Pianomuziek 
 
Inleiding 
 
Schriftlezing: Jesaja 58, 1-10 (bijbel.eo.nl) 
1 Roep luidkeels, zonder je in te houden, 
verhef je stem als een ramshoorn. 
Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend, 
aan het volk van Jakob zijn zonden. 
2 Zeker, ze zoeken mij dag aan dag, 
vol verlangen om te ontdekken wat ik wil, 
zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft 
en het recht van zijn goden niet verzaakt. 
En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften 
en verlangen naar Gods nabijheid. 
3 ‘Waarom ziet u niet dat wij vasten, 
en merkt u niet op dat wij ons onthouden?’ 
Omdat jullie op je vastendagen nog handeldrijven 
en jullie arbeiders afbeulen, 
4 omdat jullie onder het vasten strijden en ruziën 
en vol vuur met elkaar op de vuist gaan. 
Als je op die manier vast, 
wordt je stem niet gehoord in de hemel. 
5 Zou dat het vasten zijn dat ik verkies? 
Is dat een dag van onthouding: 
dat iemand het hoofd buigt als een riet 
en zich met een rouwkleed neerlegt in het stof? 
Noemen jullie dat soms vasten, 
is dat een dag die de HEER behaagt? 
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6 Is dit niet het vasten dat ik verkies: 
misdadige ketenen losmaken, 
de banden van het juk ontbinden, 
de verdrukten bevrijden, 
en ieder juk breken? 
7 Is het niet: je brood delen met de hongerige, 
onderdak bieden aan armen zonder huis, 
iemand kleden die naakt rondloopt, 
je bekommeren om je medemensen? 
8 Dan breekt je licht door als de dageraad, 
je zult voorspoedig herstellen. 
Je gerechtigheid gaat voor je uit, 
de majesteit van de HEER vormt je achterhoede. 
9 Dan geeft de HEER antwoord als je roept; 
als je om hulp schreeuwt, zegt hij: ‘Hier ben ik.’ 
Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbant, 
de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, 
10 wanneer je de hongerige schenkt 
wat je zelf nodig hebt 
en de verdrukte gul onthaalt, 
dan zal je licht in het donker schijnen, 
je duisternis wordt als het licht van het middaguur. 
 
 
Voorlees lied: Gij die niemand naar de ogen ziet  - Huub Oosterhuis 
 
Stilte 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Voorbeden 
 
Voor onderweg 
 
Slotlied: Gezang 536 
 
Zegenbede:  Gez. 192b 
Beurtspraak voorgangers 
 
Uitleidende orgelmuziek: ‘Erbarm dich mein, o Herre Gott, BWV 721 ( J.S. 
Bach, 1685-1750) 
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Deze vesper werd georganiseerd door het cluster samenwerkende 
kerken in de binnenstad van Leiden: Ekklesia Leiden, Leidse 
Binnenstadsgemeente en de Marekerkgemeente. 
 
 

 
 
 

 
 

Wanneer u naar aanleiding van de inhoud van de dienst een 
gesprek wilt met een de voorgangers, kunt u contact met hen 
opnemen: 
ds. Christiane van den Berg: 
christianevandenberg@ekklesialeiden.nl 
ds. Ton Jacobs: 
Jacobs@marekerk.nl 
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i Hier beginnen de klaagliederen van de profeet Jeremia 
 

ALEPH (1)  

Ach, hoe eenzaam zit zij neer,  

de eens zo levendige stad.  

Een weduwe is ze geworden,  

zij die groot was onder de volken.  

De vorstin van de gewesten  

is tot slavernij vervallen 
 

BETH (2)  

Heel de nacht weent zij,  

haar wangen zijn nat van tranen.  

Er is niemand die haar troost,  

niemand van haar vele minnaars;  

geen vriend bleef haar trouw,  

allen zijn haar vijandig gezind. 
 

Jeruzalem, Jeruzalem,  

keer terug tot de Heer uw God 
 

GHIMEL (3)  

De stam Juda is verbannen na een tijd van nood  

en zware onderdrukking;  

zij zit neer te midden van de volken,  

maar vindt geen rust: 
 

DALETH (4)  

Haar vervolgers belagen haar overal  

en drijven haar in het nauw.  

[De wegen naar Jeruzalem*] zijn troosteloos,  

want niemand is meer op weg  

naar de tempelfeesten.  

Haar poorten liggen in puin,  

haar priesters weeklagen,  

haar meisjes dragen rouwkleren.  

En zijzelf: bitter is haar lot. 
 

HETH** (5)  

Haar vijanden zijn heer en meester,  

zo zeker van zichzelf.  

De Heer heeft haar dit aangedaan  

om haar vele overtredingen. 

Haar kinderen zijn gevangen weggevoerd, 

voor de vijand uit. 
 

Jeruzalem, Jeruzalem, 

keer terug tot de Heer uw God. 


