
Avondgebed op dinsdag 4 april 2023 (Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg, 
locatie Rehobothkerk), 
Voorganger: ds. A. van Lingen 
Organist: Adriaan Arkeraats 
Schriftlezing: Tiny Verboom 
 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging 
 
Aanvangstekst: Jesaja 53 : 5 (HSV) 
 

Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de 
vrede aanbrengt, was op Hem. 
 
Zingen: Psalm 72 : 2 en 4 (OB) 
 

2. De bergen zullen vrede dragen, 
 De heuvels heilig recht; 
 Hij zal hun vrolijk op doen dagen, 
 Het heil, hun toegezegd. 
 't Ellendig volk wordt dan uit lijden 
 Door Zijnen arm gerukt; 
 Hij zal nooddruftigen bevrijden; 
 Verbrijz'len, wie verdrukt.  
 
4. 't Rechtvaardig volk zal welig groeien; 
 Daar twist en wrok verdwijnt, 
 Zal alles door den vrede bloeien, 
 Totdat geen maan meer schijnt. 
 Van zee tot zee zal Hij regeren, 
 Zover men volk'ren kent; 
 Men zal Hem van d' Eufraat vereren, 
 Tot aan des aardrijks end. 
 
Psalmgebed: Psalm 31: 10 – 17 (HSV) 
 

10 Wees mij genadig, HEERE, want angst benauwt mij; 
verzwakt van verdriet is mijn oog, mijn ziel en mijn buik. 
11 Want mijn leven teert weg door verdriet en mijn jaren door zuchten; 
mijn kracht is vervallen door mijn ongerechtigheid en mijn beenderen zijn verzwakt. 
12 Vanwege al mijn tegenstanders ben ik tot een smaad geworden, 
voor mijn buren het meest, en tot een bron van angst voor mijn bekenden; 
wie mij op straat zien, ontvluchten mij. 
13 Vergeten ben ik, als een dode, verdwenen uit het hart; 
ik ben geworden als een gebroken kruik. 
14 Want ik hoor de laster van velen; angst van rondom, 
omdat zij tegen mij samenspannen. 
Zij bedenken plannen om mij het leven te benemen. 
15 Maar ík vertrouw op U, HEERE. 
Ik zeg: U bent mijn God! 
16 Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij 
uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. 
17 Doe Uw aangezicht over Uw dienaar lichten, 
verlos mij door Uw goedertierenheid. Amen 
 



Schriftlezing: Lucas 21 : 10 – 15 (HSV) 
 

10 Toen zei Hij tegen hen: Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk 
tegen het andere koninkrijk; 11 en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, 
hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen 
vanuit de hemel plaatsvinden. 12 Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan 
en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult 
voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam. 13 En dit zal u overkomen, 
opdat u zult getuigen. 14 Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich 
moet verdedigen. 15 Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen 
kunnen weerspreken of weerstaan. 
 
Zingen: Psalm 51 : 2 (OB)  
 

2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad; 
 Mijn zonde zie 'k mij steeds voor ogen zweven. 
 'k Heb tegen U, ja U alleen, misdreven; 
 Uw wil en wet, hoe heilig, stout versmaad, 
 Ik heb gedaan, wat kwaad was in Uw oog; 
 Dies ben ik, HEER, Uw gramschap dubbel waardig, 
 'k Erken mijn schuld, die U tot straf bewoog; 
 Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. 
 
Schriftlezing: Hebreeën 7 : 11 - 28 (HSV) 
 

11 Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden – want 
onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig dat er 
een andere Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van Wie niet gezegd 
kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was? 12 Als het priesterschap verandert, vindt er 
immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. 13 Want Hij van Wie deze 
dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de 
altaardienst begeven heeft. 14 Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over 
welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. 15 En dit wordt nog veel 
duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere Priester opstaat, 
16 Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming,  maar uit 
kracht van onvergankelijk leven. 17 Hij getuigt immers:  U bent Priester in eeuwigheid, naar de 
ordening van Melchizedek. 18 Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats 
vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. 19 De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid 
gebracht,  maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet 
dat wel. 20 En in zoverre Hij geen Priester is geworden zonder het zweren van een eed – want zij 
zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, 21 maar Hij is het geworden met het 
zweren van een eed door God, Die tegen Hem gezegd heeft:  De Heere heeft gezworen en het 
zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek – 22 in 
zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond. 
23 En zij zijn wel in groten getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden 
altijd te blijven, 24 maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op 
anderen overgaat.  
25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd 
leeft om voor hen te pleiten. 26 Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, 
onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. 27 Hij heeft het niet 
nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te 
brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen 
Hij Zichzelf offerde. 28 Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als 
hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in 
eeuwigheid volmaakt is. 
 
Zingen: Gezang 141 : 1, 2 en 3 (Weerklank) 
 



1. Diep, o God, voor U gebogen, 
 schuldig voor uw hoog gericht, 
 krijg ik tranen in mijn ogen, 
 kleurt de schaamte mijn gezicht. 
 Maar, geloofd zij uw gena: 
 Jezus stierf op Golgotha; 
 voor een wereld, diep verloren, 
 gaf U uwe Eengeboren. 
 

2. Om van schuld ons te bevrijden, 
 stierf uw Zoon de wreedste dood. 
 Laat wie zich aan Hem wil wijden, 
 houden wat Hij ons gebood. 
 Geef als zonde ons omringt, 
 Jezus, dat uw liefd’ ons dringt 
 om altijd voor U te leven, 
 die zich aan ons heeft gegeven! 
 

3. Jezus, uw verzoenend sterven 
 blijft het rustpunt van ons hart. 
 Als wij alles moeten derven, 
 staat uw liefd’ ons bij in smart. 
 Als ik eenmaal sterven moet 
 en de angst mij beven doet, 
 laat uw bloed mijn hoop dan wekken 
 en mijn schuld voor God bedekken. 
 
Overweging: ‘Hèt offer’ 
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment: ‘Als ik het wond’re kruis aanschouw’ (componist Dick Sanderman) 
 
Zingen: Gezang 162 : 1, 2, 3 en 4 (Weerklank)        
 

1. Wij danken U, voor uw verzoenend lijden, 
 o Lam, dat U voor mij de strijd wou strijden. 
 U hebt de toorn, die over mij moest komen 
 op U genomen. 
 

2. U droeg voor mij de last van al mijn zonden. 
 Zij sloegen U die gruwelijke wonden. 
 Opdat ik, Heer, uw heerlijkheid zou erven, 
 liet God U sterven. 
 

3. Nu U voor mij aan ’t kruishout bent gestorven, 
 mag ik aanvaarden wat U hebt verworven. 
 De dood heeft nu voor mij, in U herboren, 
 zijn kracht verloren. 
 

4. Heer, leer mij steeds dit wonder te geloven, 
 als rijkste schat, die alles gaat te boven; 
 want niets, echt niets, dat blinkt op deze aarde 
 heeft deze waarde. 
 
Gebeden - Onze Vader 
 
Zingen: Gezang 521 : 1 – 7 (Weerklank)        
 



1. O Heer mijn God, ook deze nacht 
 zij lof en eer U toegebracht 
 omdat Gij dag en duister schept 
 en ons het licht gegeven hebt. 
 

2. Om Christus’ wil doe mij niet aan 
 het kwaad dat ik U heb gedaan, 
 veeleer vergeef mij, Heer, en geef 
 dat ik voortaan in vrede leef. 
 

3. Neem mij de last van doodsangst af, 
 dat ik te ruste ga in ’t graf. 
 Leer mij te sterven dat ik mag 
 vrolijk verrijzen op uw dag. 
 

4. Is deze arbeidsdag voorbij, 
 dat mij de slaap een balsem zij. 
 Dan zal ik zijn in ’t nieuwe licht 
 als één 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. 
 

6. De dromen gaan hun eigen weg, 
 neem Gij hun 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 opendoet! 
 
Zegenbede 
 
In stilte de kerk verlaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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




