Avondgebed op woensdag 13 april 2022 (Gereformeerde Ontmoetingskerk)
Voorganger: ds. A.A. Wisman
Organist: dhr. C. de Keijzer
Fluitiste: Corien Damsteegt
1e Schriftlezing: Laura de Jong
2e Schriftlezing: Nanette van Reijm
Inleidend orgelspel
Moment van stilte
Bemoediging
Aanvangstekst: Jesaja 12 : 2 (NBV)
"God, hij is mijn redder. Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de HEER is mijn sterkte,
hij is mijn beschermer, hij heeft mij redding gebracht”
Zingen: Nieuwe Liedboek 562 : 1 en 2
1.

Ik wil mij gaan vertroosten
in ‘t lijden van mijn Heer,
die zelf bedroefd ten dode
terneerboog 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!

Psalmgebed: Psalm 40 : 14 - 18 (NBV)
14

Wil uitkomst brengen, HEER,
HEER, kom mij haastig te hulp.
15
Laat beschaamd en vernederd worden
wie mij naar het leven staan,
met schande terugwijken
wie mijn ongeluk zoeken,
16
van schaamte verstommen
wie de spot met mij drijven.
17
Wie bij u hun geluk zoeken
zullen lachen en vrolijk zijn,
wie van u hun redding verwachten
zullen steeds weer zeggen:
‘Groot is de HEER.’
18
Ik ben arm en zwak,
HEER, denk aan mij.
U bent mijn helper, mijn bevrijder,
mijn God, wacht niet langer.

Schriftlezing: Jesaja 50 : 4 - 11 (NBV)
4

God, de HEER, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren. Elke
ochtend wekt hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. 5 God, de HEER, heeft
mijn oren geopend en ik heb geen verzet geboden, ik ben niet teruggedeinsd. 6 Ik heb mijn rug
blootgesteld aan mijn folteraars, wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb
mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwden. 7 God, de HEER, zal mij
helpen, daarom word ik niet gekwetst en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet
dat ik niet beschaamd zal staan. 8 Hij die mij recht verschaft is nabij. Wie durft tegen mij een
geding aan te spannen? Laten we samen voor het gerecht verschijnen. Wie is mijn tegenstander
in deze zaak? Laat hij mij tegemoet treden. 9 God, de HEER, zal mij helpen - wie zal mij dan
veroordelen? Mijn belagers vallen uiteen als een kledingstuk, als een gewaad dat ten prooi is aan
de motten.
10
Wie van jullie heeft ontzag voor de HEER? Wie luistert naar de stem van zijn dienaar? Hij die
door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, en die dan vertrouwt op de naam van de HEER en
vertrouwen stelt in zijn God. 11 Maar jullie allen ontsteken vuur en wapenen je met brandpijlen. Ga
door de gloed van dat vuur, brand je aan je eigen pijlen! Ik ben het die jullie dit laat overkomen, in
vreselijke pijn zul je bezwijken.
Zingen: Psalm 69 : 4
1.

Tot U, o Heer, tot U is mijn gebed,
hoor mij en kom mij met uw hulp te stade;
ik smeek U om een stonde van genade,
ik heb mijn hart, mijn hoop op U gezet.
Houd mij dan vast en wees mij toegedaan,
antwoord mij, Heer, Gij wilt mij immers helpen.
Wend U tot mij, zie mij barmhartig aan,
laat mij niet door het water overstelpen.

Schriftlezing: Marcus 15 : 16 - 20 (NBV)
16

De soldaten leidden hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele
cohort bijeen. 17 Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken
en zetten hem die op. 18 Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van de
Joden!’
19
Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem, en bogen onderdanig
voor hem. 20 Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden
hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om te kruisigen.
Zingen: Gezang 181 : 2 en 3 (Liedboek 1973)
2.

Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen,
geminacht als de minste der verloornen,
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen,
aan 't kruis geslagen.

3.

Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft!
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
moest Gij dus sterven?

Overweging over Jesaja 50:7: “God de HEER, zal mij helpen, daarom word ik niet gekwetst en is
mijn gezicht zo onbewogen als een rots, want ik weet dat ik niet
beschaamd zal staan”.
Moment van stilte
Muzikaal moment: ‘Psalm 51’ naar Peter Wildeman

Zingen: Hemelhoog 611 : 1, 5, 6 en 7
1.

O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is majesteit.

5.

Hij die voor ons gestreden heeft
alleen, man tegen man,
als God en mens geleden heeft
wat niemand lijden kan,

6.

in het verborg'ne van de hof,
aan 't kruis in stervensnood,
heeft Hij aan ons de weg geleerd
door lijden en door dood.

7.

O hoogt' en diepte, looft nu God,
aanbidt zijn heiligheid!
Zijn woord werd nimmer nog gepeild,
zijn weg is veiligheid.

Gebeden - Onze Vader
Zingen: Nieuwe Liedboek 248
1.

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.

2.

Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

3.

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4.

Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zegenbede
In stilte de kerk verlaten

