
Avondgebed op maandag 3 april 2023 (Hervormde Gemeente Dorp, Nieuw-Lekkerland 
i.s.m. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen) 
Voorgangers: ds. T. Bekkema en ds. A. de Lange 
Organist: André Stam 
Schriftlezing: Geert Lameris 
 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging 
 
Aanvangstekst: Romeinen 5 : 7-8 (HSV) 
 

“Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft 
iemand de moed om voor de goede [mens] te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons 
daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” 
 
Zingen: Gezang 152 : 1 en 2 (Weerklank) 
 

1. Lam Gods, dat zo onschuldig, 
 zo moedig en geduldig, 
 aan 't schand'lijk kruishout lijdt, 
 verdienen niet mijn zonden 
 die striemen en die wonden? 
 Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt! 
 

2. Niet Gij, nee ik moest sterven 
 en 's Vaders liefde derven 
 in eindeloze pijn! 
 Toen sloeg G' op mij Uw ogen 
 in godd'lijk mededogen, 
 en wilde mijn Verlosser zijn. 
 
Psalmgebed: Psalm 123 (HSV) 
 

1 Een pelgrimslied.  
Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit. 
2 Zie, zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van 
een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, 
onze God, totdat Hij ons genadig is. 
3 Wees ons genadig, HEERE, wees ons genadig, want wij zijn meer dan verzadigd met verachting. 
4 Onze ziel is meer dan verzadigd van de spot van de zorgelozen, de verachting van de 
hoogmoedigen. Amen. 
 
Schriftlezing: Lucas 19 : 29 – 40 (HSV) 
 

29 En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij de berg die de 
Olijfberg heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond. 30 Hij zei: Ga het dorp in dat voor u ligt, 
en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit 
heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. 31 En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat 
los, dan zult u zo tot hem spreken: Omdat de Heere het nodig heeft. 32 En zij die uitgezonden 
waren, gingen erheen en vonden het zoals Hij hun gezegd had. 
33 En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: Waarom maakt u het 
veulen los? 34 Zij nu zeiden: De Heere heeft het nodig. 35 Zij brachten het vervolgens naar Jezus. 
En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. 36 Toen Hij nu 
verderging, spreidden zij hun kleren onder [Hem] uit op de weg. 
37 Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van 
de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij 



gezien hadden. 38 En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de 
Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. 39 En sommigen van de 
Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. 40 En Hij 
antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen. 
 
Zingen: Gezang 157 : 3 (Weerklank) 
 

3. O Heer’ Uw smaad en wonden, 
 ja alles wat Gij duldt, 
 om mij is het, mijn zonden, 
 mijn schuld, mijn grote schuld. 
 O God ik ga verloren 
 om wat ik heb gedaan, 
 als Gij mij niet wilt horen. 
 Zie mij in liefde aan. 
 
Schriftlezing: Hebreeën 2 : 5 – 18 (HSV) 
 

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, 
6 maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, 
dat U naar hem omziet? 7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met 
heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen; 
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen 
aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet 
dat Hem alle dingen onderworpen zijn, 9 maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, 
Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat 
Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. 
10 Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel 
kinderen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. 
11 Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij 
Zich er niet voor hen broeders te noemen, 12 want Hij zegt: Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders 
verkondigen; te midden van de gemeente zal Ik U lofzingen. 13 En verder: Ik zal Mijn vertrouwen 
op Hem stellen. En vervolgens: Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft. 14 Omdat nu 
die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood 
hem die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen, 15 en allen te verlossen 
die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.  
16 Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham 
aan. 17 Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en 
een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te 
verzoenen. 18 Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die 
verzocht worden, te hulp komen. 
 
Zingen: Psalm 51 : 1 (OB) 
 

1. Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed; 
 Verschoon mij toch naar Uw barmhartigheden; 
 Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: 
 Uw goedheid wordt noch paal, noch perk gezet. 
 Ai, was mij wel van ongerechtigheid; 
 Mijn schuld is zwaar, ik heb Uw wet geschonden; 
 Zie mijn berouw, hoor, hoe een boet’ling pleit, 
 En reinig mij van al mijn vuile zonden. 
 
Overweging: ‘Verzoening door een barmhartige en betrouwbare Hogepriester’ 
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment: ‘Improvisatie over verzoening’ 
 



Zingen: Psalm 86 : 2 en 3 (OB) 
 

2. Wie toch is, als Gij, weldadig? 
 Wees mij dan, o Heer', genadig; 
 Want mijn roepen en geklag 
 Klimt tot U den gansen dag. 
 Wil de ziel Uws knechts verblijden; 
 Ondersteun hem in zijn lijden; 
 Want ik hef mijn hart en oog, 
 Trouwe God, tot U omhoog. 
 

3. Heer', door goedheid aangedreven, 
 Zijt Gij mild in 't schuldvergeven. 
 Wie U aanroept in den nood, 
 Vindt Uw gunst oneindig groot. 
 Heer', neem mijn gebed ter oren; 
 Wil naar mijne smeking horen; 
 Merk naar Uw goedgunstigheen, 
 Op de stem van mijn gebeen. 
 
Gebeden - Onze Vader  
 
Zingen: Gezang 154 : 1, 2 en 3 (Weerklank) 
 

1. Middelpunt van ons verlangen, 
 Trooster van ’t bevreesd gemoed, 
 Heer’, met onze jubelzangen 
 Loven wij uw liefdegloed, 
 U kwam van de hemel dalen 
 tot ons, zondaars, boos van aard, 
 En voor ons de schuld betalen, 
 Die zo lang ons had bezwaard. 
 

2. Liefde! U moest spot verdragen, 
 Die U drong door merg en been; 
 U moest onze zonden dragen, 
 U voor allen, U alleen: 
 Toen moest U de beker drinken 
 van Gods toorn op Golgotha! 
 Daar liet U aan ’t kruis zich klinken, 
 Daar aanbidden w’ uw gena. 
 

3. Liefd’! in U is al ons leven, 
 U bent nu ons hoogste goed; 
 Ja, uw kruis heeft ons gegeven 
 Wat ons eeuwig juichen doet. 
 Hoe zijn wij aan U verbonden, 
 Jezus, Redder, ’s Vaders Zoon! 
 Onze harten, onze monden 
 Juichen dankbaar tot Uw troon. 
 
Zegenbede 
 
In stilte de kerk verlaten 
 

 

Wilt u na afloop van de dienst dit liturgieboekje weer inleveren? 




