
Avondgebed op donderdag 6 april 2023 (Maranathakerk) 
Voorganger: ds. G.J. van Beek 
Organist: Kees de Keijzer 
Fluitiste: Petra de Jong 
1e Schriftlezing: ds. G.J. van Beek 
2e Schriftlezing: Atie van Maurik 
 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging 
 
Aanvangstekst: 2 Thessalonicenzen 2 : 13, 16 en 17 (NBG) 
 

Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u 
als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de 
waarheid. 
 

En Hij, onze Here Jezus Christus, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige 
troost en goede hoop door Zijn genade verleend heeft, trooste uw harten, en make ze sterk in 
alle goed werk en woord. 
 
Zingen: Gezang 328 : 1 en 2 (Liedboek 1973) 
 

1. Here Jezus, om uw woord 
 zijn wij hier bijeengekomen. 
 Laat in 't hart dat naar U hoort 
 uw genade binnenstromen. 
 Heilig ons, dat wij U geven 
 hart en ziel en heel ons leven. 
 

2. Ons gevoel en ons verstand 
 zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
 als uw Geest de nacht niet bant, 
 ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
 't Goede denken, doen en dichten 
 moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
Psalmgebed: Psalm 51 : 3 – 12 (NBG) 
 

Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, 
delg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid; 
was mij geheel van mijn ongerechtigheid, 
reinig mij van mijn zonde. 
Want ik ken mijn overtredingen, 
mijn zonde staat bestendig vóór mij. 
Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, 
en gedaan wat kwaad is in uw ogen, 
opdat Gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, 
zuiver in uw gericht. 
Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, 
in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. 
Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, 
in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.   
Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, 
was mij, dan ben ik witter dan sneeuw; 
doe mij blijdschap en vreugde horen, 
laat het gebeente dat Gij verbrijzeld hebt, weer jubelen. 



Verberg uw aangezicht voor mijn zonden, 
delg al mijn ongerechtigheden uit. 
Schep mij een rein hart, o God, 
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest.  
 
Schriftlezing: Lucas 22 : 14 – 20 (NBG) 
 

14 En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem. 15 En Hij zeide 
tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. 16 Want Ik zeg u, dat Ik het 
voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods. 17 En Hij nam een 
beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat hem bij u rondgaan. 18 Want Ik 
zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het 
Koninkrijk Gods gekomen is. 19 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf 
het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. 
20 Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
die voor u uitgegoten wordt.  
 
Zingen: Gezang 178 : 1 en 4 (Liedboek 1973) 
 

1. Jezus, om uw lijden groot, 
 om uw leven en uw dood 
 die volbrengen 't recht van God, 
 Kyrie eleison. 
 

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
 om de beker die Gij reikt, 
 om de woorden die Gij spreekt, 
 Kyrie eleison. 
 
Schriftlezing: Hebreeën 10 : 1 – 18 (NBG) 
 

1 Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier 
dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden, die onafgebroken gebracht 
worden, degenen, die toetreden, te volmaken. 2 Immers, zou anders het offeren daarvan niet 
opgehouden zijn, doordat degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, 
generlei besef van zonden meer hadden? 3 Doch door die offeranden werden ieder jaar de 
zonden in gedachtenis gebracht; 4 want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken 
zonden zou wegnemen. 
5 Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar 
Gij hebt Mij een lichaam bereid; 6 in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. 
7 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om uw wil, o God, te 
doen. 8 In de aanhef zegt Hij: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet 
gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. 9 (Doch) 
daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede 
te laten gelden. 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het 
lichaam van Jezus Christus. 
11 Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die 
nimmer de zonden kunnen wegnemen; 12 deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben 
gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, 13 voorts afwachtende, totdat zijn 
vijanden gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. 14 Want door één offerande heeft Hij 
voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden. 
15 En ook de heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, 16 want nadat Hij gezegd had: Dit is het 
verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten 
in hun harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, 17 en hun zonden en 
ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken. 18 Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is 
er geen zondoffer meer (nodig). 
 
 
 



Zingen: Psalm 32 : 1 en 3 (NB) 
 

1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven 
 en toegedekt al wat hij had misdreven, 
 God rekent hem zijn dwalingen niet aan- 
 heil hem, die recht voor God is komen staan! 
 Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde, 
 in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde, 
 want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand, 
 mijn leven werd zo dor als dorstig land. 
 

3. Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven, 
 Gij zult aan mij al uw beloften staven. 
 Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij, 
 omringt met lied'ren van bevrijding mij! 
 Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken, 
 Gij zult mijn leven vol van vreugde maken. 
 Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan, 
 Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan. 
 
Kerntekst: Hebreeën 10 : 10 
 

Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus 
Christus. 
 
Overweging: ‘Door Christus geheiligd…, geroepen tot heiligheid’. 
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment: ‘Bewerking Psalm 51’ (Peter Wildeman)  
 
Zingen: Gezang 177 : 1, 6 en 7 (Liedboek 1973) 
 

1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
 in deze zee verzinken mijn gedachten: 
 o liefde die, om zondaars te bevrijden, 
 zo zwaar moest lijden. 
 

6. Daar Ge U voor mij hebt in de dood gegeven, 
 hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven? 
 Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden 
 mijn hart niet wijden? 
 

7. Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen, 
 dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 
 laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 
 als sterkte roemen. 
 
Gebeden - Onze Vader 
 
Zingen: Psalm 51 : 5 (NB) 
 

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 
 geef mij een vaste geest, die diep van binnen 
 zonder onzekerheid U blijft beminnen, 
 verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 
 Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 
 laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 
 en richt geheel mijn wil op uw gebod, 
 dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 



 
Zegenbede 
 
In stilte de kerk verlaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na deze viering mag u het liturgieboekje mee naar huis nemen. 




