
Avondgebed op woensdag 5 april 2023 (Gereformeerde Ontmoetingskerk) 
Voorganger: ds. A.A. Wisman 
Organist: Leo Verhaar 
Fluitiste: Corien Damsteegt-Langerak 
Schriftlezing: Maria Kaufmann-Janse en Bart Faasse 
 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging 
 
Aanvangstekst: Leviticus 16 : 15 en 16a (NBV21) 
 

"Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten, en het bloed naar de 
heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed moet hij hetzelfde doen als met het 
bloed van de stier: hij moet het op de verzoeningsplaat en op de grond ervoor sprenkelen. Zo 
voltrekt hij aan de heilige ruimte de verzoeningsrite voor de onreinheden en overtredingen van de 
Israëlieten, voor al hun zonden”. 
 
Zingen: Psalm 22 : 1 en 3 (NB) 
 

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 
 en blijft 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. 
 

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. 
 
Psalmgebed: Psalm 22 : 20 – 29 (NBV21) 
 

20 HEER, houd u niet ver van mij,  
mijn sterkte, snel mij te hulp.  
21 Bevrijd mijn ziel van het zwaard,  
mijn leven uit de greep van die honden.  
22 Red mij uit de muil van de leeuw,  
behoed mij voor de hoorns van de wilde stier.  
U geeft mij antwoord.  
23 Ik zal uw naam bekendmaken,  
U loven in de kring van mijn volk.  
24 Loof Hem, jullie die de HEER vrezen,  
breng Hem eer, kinderen van Jakob,  
wees beducht voor Hem, volk van Israël.  
25 Hij veracht de zwakke niet,  
verafschuwt niet wie wordt vernederd,  
Hij wendt zijn blik niet van hem af,  
maar hoort zijn hulpgeroep.  
26 Daarom klinkt mijn lofzang in de kring van het volk,  



mijn geloften los ik in bij wie Hem vrezen.  
27 De vernederden zullen eten en worden verzadigd.  
Zij die Hem zoeken, brengen lof aan de HEER.  
Voor altijd mogen jullie leven!  
28 Overal, tot aan de einden der aarde,  
zal men de HEER gedenken en zich tot Hem wenden.  
Voor U zullen zich buigen  
alle stammen en volken.  
29 Want het koningschap is aan de HEER,  
Hij heerst over de volken.  
 
Schriftlezing: Lucas 22 : 1 – 6 (NBV21) 
 

1 Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. 
2 De hogepriesters en de schriftgeleerden wilden Hem uit de weg ruimen en zochten naar een 
goede gelegenheid, want ze waren bang voor de reactie van het volk. 3 Toen nam Satan bezit 
van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. 4 Hij ging naar de hogepriesters en 
tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. 5 Ze waren 
opgetogen en spraken af dat ze hem daarvoor geld zouden geven. 6 Judas nam hun aanbod aan 
en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou 
merken.  
 
Zingen: Psalm 51 : 3 (NB) 
 

3. Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid 
 geboren en in zware schuld gebonden. 
 Ontvangen heeft mijn moeder mij in zonde, 
 zie op mij neer in uw barmhartigheid. 
 Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, 
 dat ik in trouw en recht voor U zal leven. 
 Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, 
 hebt Gij uw wijsheid in mijn hart gegeven. 
 
Schriftlezing: Hebreeën 9 : 11 – 17 (NBV21) 
 

11 Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: 
Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en 
niet behoort tot onze schepping – 12 voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en 
dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een 
eeuwige verlossing verworven. 13 Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en 
geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met 
de as van een jonge koe, 14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de 
eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van 
daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?  
15 Zo is Hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is immers gestorven om ons te verlossen 
van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde 
eeuwige erfdeel ontvangen. 16 Bij een testament is het noodzakelijk dat de dood van de erflater 
wordt vastgesteld. 17 Een testament is immers pas geldig na overlijden, het heeft geen 
rechtskracht wanneer de erflater nog leeft.  
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 556 : 1, 2 en 3 
 

1. Alles wat over ons geschreven is 
 gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
 alle geboden worden thans voldragen, 
 alle beproeving van de wildernis. 
 

 
 



2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
 ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
 die zoon van David zijt en man van smarte, 
 koning der Joden die de dood verdreef. 
 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
 zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
 Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
 Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
Overweging over Hebreeën 9:12: “voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, 

en dan  niet met bloed van bokken en stieren maar met zijn 
eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige verlossing 
verworven”. 

 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment:  “t Is middernacht en in de hof” (bewerking) 
 
Zingen: Gezang 117 : 3 en 4 (Liedboek 1973) 
 

3. Ver van de troon der tronen 
 en 's hemels zonneschijn 
 wilt Ge onder mensen wonen, 
 der mensen broeder zijn. 
 Met God wilt Ge ons verzoenen, 
 tot God heft Ge ons omhoog, 
 en onder millioenen 
 hebt Gij ook mij in 't oog. 
 

4. 'k Lag machteloos gebonden 
 Gij komt en maakt mij vrij! 
 Ik was bevlekt met zonden 
 Gij komt en reinigt mij! 
 Het leven was mij sterven 
 tot Gij mij op deedt staan. 
 Gij doet mij schatten erven, 
 die nimmermeer vergaan. 
 
Gebeden - Onze Vader  
 
Zingen: Hemelhoog 168 : 1 en 3 
 

1. Daar gaat een lam en draagt de schuld 
 der wereld met zich mede; 
 het boet in eindeloos geduld 
 voor al wat wij misdeden. 
 Daar gaat het en het wordt zo moe, 
 stil gaat het naar de slachtbank toe, 
 't vindt nergens meer een weide. 
 Smaad neemt het op zich, hoon en spot, 
 wonden en doodsangst zijn zijn lot 
 en zegt: dit wil ik lijden. 
 

 
 
 
 
 
 



3. Ik zal mij in uw lieflijkheid 
 bij dag en nacht verblijden; 
 ik wil mijzelf nu en altijd 
 U tot een offer wijden. 
 Ik wil voor U mijn hartebloed 
 uitstorten, Heer, want Gij zijt goed, 
 uw naam zij hooggeprezen. 
 Al wat Gij voor mij zijt geweest, 
 dat zal diep in mijn hart en geest 
 voorgoed besloten wezen. 
 
Zegenbede 
 
In stilte de kerk verlaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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




