
Avondgebed op donderdag 14 april 2022 (Dorpskerk, Nieuw-Lekkerland) 
Voorganger: Ds. E. Gouda 
Organist: M. van Werkhoven 
1

e
 Schriftlezing: Esmee Markestein 

2
e
 Schriftlezing: Jet den Ouden 

 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging 
 
Aanvangstekst: Mattheüs 26 : 63a (HSV) 
 
63 

Maar Jezus zweeg. 
 
Zingen: Psalm 22 : 7 en 8 (OB) 
 

7. Zij rukken aan, met opgesperden mond, 
 Gelijk een leeuw, al brullend in het rond. 
 Ik vloei daarheen als waat'ren op den grond, 
 Die zich verspreiden; 
 Mijn beend'ren zijn in mij vaneen gescheiden. 
 O dood’lijk uur! 
 Wat hitte doet mij branden! 
 Mijn hart is week, en smelt in d' ingewanden, 
 Als was voor 't vuur. 
 

8. Mijn kracht is, als een scherf, van sap beroofd, 
 Mijn tong kleeft in mijn mond, door dorst gekloofd; 
 Gij zult eerlang mij, door den dood, het hoofd 
 In 't stof doen bukken. 
 Want van rondom zie 'k honden samenrukken; 
 Een muitgespan 
 Heeft mij ter prooi verkoren, 
 Mijn handen en mijn voeten doen doorboren, 
 Zo fel het kan. 
 
Psalmgebed: Psalm 22 : 13 – 22 (HSV) 
 
13

 Vele stieren hebben mij omringd,  
sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld. 
14

 Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd 
als een verscheurende en brullende leeuw. 
15

 Als water ben ik uitgestort, 
ontwricht zijn al mijn beenderen; 
mijn hart is als was, 
het is gesmolten diep in mijn binnenste. 
16

 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, 
mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; 
U legt mij in het stof van de dood. 
17

 Want honden hebben mij omsingeld, 
een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; 
zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. 
18

 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; 
en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij. 
19

 Zij verdelen mijn kleding onder elkaar 
en werpen het lot om mijn gewaad. 



20
 Maar U, HEERE, blijf niet ver weg; 

mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. 
21

 Red mijn ziel van het zwaard, 
mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. 
22

 Verlos mij uit de muil van de leeuw 
en van de hoorns van de wilde ossen. 
Ja, U hebt mij verhoord. 
 
Schriftlezing: Jesaja 52 : 13 - 53 : 12 (HSV) 
 
13

 Zie, Mijn Knecht zal verstandig handelen, Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog 
verheven worden. 

14
 Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, 

meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen – 
15

 zó zal 
Hij vele heidenvolken besprenkelen, koningen zullen vanwege Hem sprakeloos staan. Want zij 
aan wie het niet verteld was, zullen het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het 
begrijpen. 
1
 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard? 

2
 Want Hij 

is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie 
had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben. 
3
 Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, 

en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 
4
 Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj 

hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 
5
 Maar Hij is om onze 

overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 

6
 Wij dwaalden 

allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de 
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. 

7
 Toen betaling geëist werd, werd Híj 

verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet open. Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een 
schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open. 

8
 Hij is uit de angst en 

uit het gericht weggenomen, en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het 
land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. 

9
 Men heeft 

Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen 
onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is. 

10
 Maar het behaagde de HEERE 

Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal 
hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal 
door Zijn hand voorspoedig zijn. 

11
 Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij 

zal verzadigd worden. Door de kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen 
rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 

12
 Daarom zal Ik Hem veel 

toedelen en machtigen zal Hij verdelen als buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, 
onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de 
overtreders gebeden heeft. 
 
Zingen: Weerklank 150 : 6 
 

6. Om het zwijgen, het geduld, 
 waarmee Gij de wet vervult, 
 als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
 Kyrie eleison. 
 
Schriftlezing: Markus 15 : 27 - 34 (HSV) 
 
27

 En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. 
28

 En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend. 
29

 En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd en zeiden: Ha! U Die de tempel 
afbreekt en in drie dagen opbouwt, 

30
 verlos Uzelf en kom van het kruis af! 

31
 En evenzo spotten 

ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij 
verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. 

32
 Laat de Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis 

afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met Hem gekruisigd waren, smaadden 
Hem.  



33
 En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende 

uur toe. 
34

 En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, 
dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 
 
Zingen: Weerklank 156 : 4 
 

4. Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide 
 de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, 
 de heer zich voor de schulden zijner knechten 
 aan ’t kruis liet hechten. 
 
Overweging: ‘maar Hij deed Zijn mond niet open’ (Jesaja 53 : 7b HSV) 
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment: ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ (bewerking van Max Reger)  
 
Zingen: Psalm 62 : 1 en 4 (OB) 
 

1. Mijn ziel is immers stil tot God; 
 Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
 Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
 Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
 Mijn toevlucht en mijn hoog vertrek: 
 Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 
 

4. Doch gij, mijn ziel, het ga zo 't wil, 
 Stel u gerust, zwijg Gode stil; 
 Ik wacht op Hem; Zijn hulp zal blijken. 
 Hij is mijn rots, mijn heil in nood, 
 Mijn hoog vertrek; Zijn macht is groot; 
 Ik zal noch wank'len, noch bezwijken. 
 
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 




