Avondgebed op dinsdag 12 april 2022 (Maranathakerk)
i.s.m. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen
Voorgangers: ds. T. Bekkema en ds. G.J. van Beek
Organist: Martin Visser
Fluitiste: Petra de Jong
1e Schriftlezing: Conny Damsteeg
2e Schriftlezing: Caroline Jaspers
Inleidend orgelspel
Moment van stilte
Bemoediging
Aanvangstekst: Johannes 8 : 12 (NBG)
"Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt, zal
nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.”
Zingen: Gezang 75 : 8 en 9 (Liedboek 1973)
8.

Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

9.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Psalmgebed: Psalm 37: 1 - 6 (NBG)
1

Wees niet afgunstig op de bedrijvers van ongerechtigheid,
benijd niet wie onrecht plegen;
2
want zij verdorren snel als het gras,
en verwelken als het groene kruid.
3
Vertrouw op de Here en doe het goede,
woon in het land en betracht getrouwheid;
4
verlustig u in de Here;
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
5
Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken;
6
Hij zal uw gerechtigheid doen opgaan als het licht,
en uw recht als de middag.
Schriftlezing: Jesaja 49 : 1 – 7 (NBG)
1

Hoort naar Mij, gij kustlanden, en luistert, gij natiën in de verte. De Here heeft mij geroepen van
moeders lijf aan, van de schoot mijner moeder aan heeft Hij mijn naam vermeld. 2 En Hij maakte
mijn mond als een scherp zwaard; in de schaduw zijner hand verborg Hij mij. Hij maakte mij tot
een puntige pijl, in zijn pijlkoker stak Hij mij. 3 En Hij zeide tot mij: Gij zijt mijn knecht, Israël, in wie
Ik Mij zal verheerlijken.
4
Doch ik zeide: Tevergeefs heb ik mij afgemat, voor niets en vruchteloos mijn kracht verbruikt.
Evenwel, mijn recht is bij de Here en mijn vergelding is bij mijn God.

5

Maar nu zegt de Here, die mij van de moederschoot aan vormde tot zijn knecht, om Jakob tot
Hem terug te brengen en om Israël tot Hem vergaderd te doen worden – en ik werd geëerd in de
ogen des Heren en mijn God was mijn sterkte – 6 Hij zegt dan: Het is te gering, dat gij Mij tot een
knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël
terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.
7
Zo zegt de Here, Israëls Verlosser, zijn Heilige, tot de diep verachte, de bij het volk
verafschuwde, de knecht van heersers: Koningen zullen dit zien en opstaan; vorsten, en zich
nederbuigen, ter wille van de Here, die getrouw is, de Heilige Israëls, die u verkoren heeft.
Zingen: Psalm 27 : 1 en 7 (NB)
1.

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

7.

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.

Schriftlezing: Johannes 12 : 20 - 32 (NBG)
20

Er waren enige Grieken onder hen, die opgingen om op het feest te aanbidden: 21 dezen dan
gingen tot Filippus, die van Betsaïda in Galilea was, en vroegen hem en zeiden: Heer, wij zouden
Jezus wel willen zien. 22 Filippus ging en zeide het aan Andreas; Andreas en Filippus gingen en
zeiden het aan Jezus. 23 Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De ure is gekomen, dat de Zoon
des mensen moet verheerlijkt worden. 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet
in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. 25
Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal
het bewaren ten eeuwigen leven. 26 Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben,
daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren. 27 Nu is mijn
ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! Maar hiertoe ben Ik in deze
ure gekomen. 28 Vader, verheerlijk uw naam! Toen kwam een stem uit de hemel: Ik heb hem
verheerlijkt, en Ik zal hem nogmaals verheerlijken! 29 De schare dan, die daar stond en
toehoorde, zeide, dat er een donderslag geweest was; anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem
gesproken. 30 Jezus antwoordde en zeide: Niet om Mij is die stem er geweest, maar om u. 31 Nu
gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden; 32
en als Ik van de aarde verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken.
Zingen: Gezang 179 : 7 (Liedboek 1973)
7.

O Heiland, dus gefolterd voor mijn kwaad!
O Heil'ge, om mijn schande dus gesmaad!
Wat spruit er uit uw graf een heerlijk zaad
van eeuwig leven!
Hoe veler ziel werd U van God gegeven
voor de eeuwigheid,
om de eeuw'ge eer te delen,
U, die U tot een offer gaaft voor velen,
bij Hem bereid!

Tekst: ‘Ik stel U tot een licht der volken, opdat Mijn heil reike tot het einde der aarde.’
(Jesaja 49 : 6 slot)
Overdenking: ‘De Knecht..., een licht voor de volken...’
Moment van stilte
Muzikaal moment: ‘Via Dolorosa’ van Sela
Zingen: Gezang 181 : 5 en 6 (Liedboek 1973)
5.

O wonderbare liefde, die ons denken
te boven gaat, wat kan mijn liefd' U schenken,
wat ooit bereiken de arbeid mijner dagen,
dat U behage?

6.

O liefde, voor dit offer van uw leven,
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven,
opdat ik nooit, hetzij ik leev' of sterve,
uw liefde derve!

Gebeden - Onze Vader
Zingen: Gezang 392 : 1, 3 en 5 (Liedboek 1973)
1.

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

5.

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Zegenbede
In stilte de kerk verlaten

