Avondgebed op maandag 11 april 2022 (Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg,
locatie Rehobothkerk)
Voorganger: ds. A. van Lingen
Organist: John Versteeg
Schriftlezing: Mariska van Buren
Inleidend orgelspel
Moment van stilte
Bemoediging
Aanvangstekst: Psalm 62 : 2 en 3
2

Zeker, mijn ziel is stil voor God;
van Hem is mijn heil.
3
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.
Zingen: Psalm 51 : 4 en 9 (OB)
4.

Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen,
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel.
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd;
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen;
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd,
En in mijn geest de ware rust herboren.

9.

Gods offers zijn een gans verbroken geest,
Door schuldbesef getroffen en verslagen;
Dit offer kan Uw heilig oog behagen;
't Is nooit, o God, van U veracht geweest.
Doe Sion wel, laat om mijn zwaren val
Uw goedheid niet van zijne burg'ren wijken;
Bouw Salem op, laat nooit zijn muur en wal,
Door Uwe straf, voor 's vijands macht bezwijken.

Psalmgebed: Psalm 65 : 2 - 9
2

De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion;
aan U zal de gelofte nagekomen worden.
3
U hoort het gebed;
tot U zal alle vlees komen.
4
Ongerechtigheden hadden de overhand over mij,
maar onze overtredingen, die verzoent Ú.
5
Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen,
die mag wonen in Uw voorhoven;
wij worden verzadigd met het goede van Uw huis,
met het heilige van Uw paleis.
6
Met ontzagwekkende daden antwoordt U ons in gerechtigheid,
o God van ons heil,
o vertrouwen van alle einden der aarde
en van de verre zeeën,
7
Die de bergen vast doet staan door Zijn kracht,
Die omgord is met macht;
8
Die het bruisen van de zeeën stilt,
het bruisen van hun golven en het rumoer van de volken.

9

Daarom vrezen de bewoners van de einden der aarde voor Uw tekenen;
waar de morgen gloort en de avond daalt, doet U juichen. Amen.
Schriftlezing: Jesaja 42 : 1 - 4
1

Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Wie Mijn ziel een welbehagen heeft;
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd. Hij zal tot de heidenvolken het recht doen uitgaan. 2 Hij zal niet
schreeuwen, Hij zal Zijn stem niet verheffen, Hij zal Zijn stem op straat niet laten horen. 3 Het
geknakte riet zal Hij niet verbreken, de uitdovende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid
zal Hij het recht doen uitgaan. 4 Hij zal niet uitdoven, Hij zal niet geknakt worden, totdat Hij het
recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar Zijn onderricht.
Zingen: Psalm 80 : 10 (Weerklank)
10.

Doe ons uw kracht ten leven blijken,
dan zullen wij van U niet wijken.
Dan wordt uw naam door ons geëerd,
o HEER, die alle ding regeert.
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht
van uw vertroostend aangezicht.

Schriftlezing: Markus 14 : 22 - 26 en 56 - 61a
22

En terwijl zij aten, nam Jezus brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het hun
en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 23 En Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf
Hij hun die en zij dronken er allen uit. 24 En Hij zei tegen hen: Dit is Mijn bloed, het bloed van het
nieuwe testament, dat voor velen vergoten wordt. 25 Voorwaar, Ik zeg u dat Ik niet meer zal
drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de dag wanneer Ik die nieuw zal drinken in het
Koninkrijk van God. 26 En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.
56

Want velen legden een vals getuigenis tegen Hem af, maar de getuigenissen waren niet
eensluidend. 57 Toen stonden er enigen op en legden een vals getuigenis tegen Hem af en
zeiden: 58 Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is,
afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. 59 En ook zo was hun
getuigenis niet eensluidend. 60 En de hogepriester, die in het midden opstond, vroeg Jezus:
Antwoordt U niets? Wat getuigen deze mensen tegen U? 61 Maar Hij zweeg en antwoordde niets.
Zingen: Weerklank 156 : 1
1.

Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt,
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
noem mij uw zonden.

Overweging: ‘Voor zichzelf gebruikt Hij zijn stem niet’
Moment van stilte
Muzikaal moment: ‘Jesu, meines Lebens Leben’ (bewerking van J.L. Krebs)
Zingen: Weerklank 145 : 1, 2 en 3
1.

Ik wil mij gaan vertroosten
in ’t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneer boog keer op keer
en zocht in zijn ellende
naar troost om voort te gaan,
tot Hem wil ik mij wenden o Jesu, zie mij aan.

2.

Hoe sloeg ik ooit Uw woorden
weerspannig in de wind,
wilde niet zien of horen,
hoezeer ik werd bemind,
mijn leven liep verloren,
uw stem bracht mij tot staan,
U bidt voor wie U hoonden o Jesu, zie mij aan.

3.

Mijn Heer die om mijn zonden
in doem en duisternis
ontluisterd en geschonden
aan ‘t kruis gehangen is,
al ben ik U onwaardig,
mijn toevlucht is uw naam,
mijn redder, mijn genade o Jesu, zie mij aan.

Gebeden - Onze Vader
Zingen: Weerklank 518 : 1, 2, 3 en 4
1.

Blijf bij ons Heer, wanneer de nacht zal komen –
nu wordt het stil en donker om ons heen.
Blijf bij ons, als ons alles wordt ontnomen,
Heer, laat uw kerk, uw schepping niet alleen.

2.

Blijf ons nabij, al gaan wij eigen wegen;
blijf in uw goedheid naar ons toegewend
met uw genade, met uw troost en zegen,
blijf bij ons, Heer, in woord en sacrament.

3.

Blijf ons nabij, als ons zal overkomen
de bange nacht vol twijfel, angst en nood,
blijf, als beproeving strijdt met onze dromen,
blijf, ook al dreigt de strenge, bitt’re dood.

4.

Blijf bij ons Heer, hoever van huis wij zwerven,
blijf, wat dan ook ons van elkander scheidt,
blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven,
blijf bij ons, Heer, in tijd en eeuwigheid.

Zegenbede
In stilte de kerk verlaten

