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Voorwoord 
 
 

Hij liet Zijn stem niet horen 
 
We leven in een moeilijke tijd en we gedenken het lijden van onze Heere in een periode dat we 
met onze neus op de feiten worden gedrukt, dat het in deze wereld goed fout zit. Wij mensen 
kennen het gebod van de liefde wel met ons verstand, maar niet met onze daden. Slechts Gods 
genade brengt ons ertoe blijken van liefde te doen. Maar zonder Gods genade raken we met 
elkaar in oorlog en vernielen we Gods goede schepping. 
 
Deze week gaan we samen op weg met de lijdende Christus. Zijn aanwezigheid in het lijden is 
om stil van te worden. De aanwezigheid van Christus in deze gevallen wereld is de grootste daad 
van Gods liefde. Hij deelt met ons het absurde van het losgeslagen zijn uit de vrede en Hij neemt 
daarin ook alle erbij behorende gevolgen op zich. 
 
Heel bijzonder is ook de wijze van Christus’ aanwezigheid in dit lijden. Wij zouden waarschijnlijk 
als het in ons vermogen lag fel protesteren tegen de manier hoe mensen met ons omgaan. Heel 
het proces dat over Jezus komt en de bejegeningen die Hem worden aangedaan behoren bij het 
meest vuile en mensonwaardige dat er in deze wereld gebeurt. Maar Christus ondergaat het alles 
met zwijgen. Slechts af en toe onderbreekt Hij Zijn zwijgen. Niet voor zichzelf, maar voor de eer 
van de Vader en voor het heil van de mensen. Zijn zwijgen onderstreept Zijn bereidheid om de 
niet te begrijpen werkelijkheid van ons mensen te verzoenen. Hij staat middenin het geweld en 
laat zich slaan als een machteloze zonder protest. Hij laat het over aan God de Vader. Daarmee 
neemt God alle schade en schuld van de zonden voor Zijn rekening. Hij die er onschuldig aan is, 
betaalt de rekening. Zijn zwijgen spreekt boekdelen. 
 
Laten we samen voor Gods aangezicht kennisnemen van dit handelen van Christus. Om er door 
geraakt te worden. Om er respect voor te hebben. Om het te zien als de weg die voor ons ligt. 
Wie zet zijn voetstappen op deze weg? Slechts met Christus en door de Heilige Geest. 
Ik wens u gezegende avondgebeden 
 
Ds. A. van Lingen 
  



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 
  



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 
1

e
 Schriftlezing: Conny Damsteeg 

2
e
 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 
  



Avondgebed op woensdag 13 april 2022 (Gereformeerde Ontmoetingskerk) 
Voorganger: ds. A.A. Wisman 
Organist: dhr. C. de Keijzer 
Fluitiste: Corien Damsteegt 
1

e
 Schriftlezing: Laura de Jong 

2
e
 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 
  



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 



Kerkdiensten Goede Vrijdag en Pasen 

 
Schriftlezingen in alle kerken 
 

Goede Vrijdag: - Markus 15:34-41 
Stille Zaterdag: - Johannes 16: 16-22 (aanbevolen om persoonlijk te lezen) 
Eerste Paasdag: - Markus 16: 1-8 
 
Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp 
 

Goede Vrijdag 15 april: - 10.00 uur  Ds. A. de Lange 
 - 19.30 uur  Ds. E. Gouda 
Eerste Paasdag 17 april: - 10.00 uur  Ds. E. Gouda 
 - 18.30 uur  Ds. A. de Lange 
Tweede Paasdag 18 april: - 09.30 uur  Ds. E. Gouda 
  (dienst openbare geloofsbelijdenis) 
 
Gereformeerde Ontmoetingskerk 

 

Witte Donderdag 14 april: - 19.30 uur  Ds. A.A. Wisman  
  (bediening Heilig Avondmaal) 
Goede Vrijdag 15 april: - 19.30 uur  Ds. A.A. Wisman 
Eerste Paasdag 17 april: - 09.30 uur  Ds. A.A. Wisman 
 - 18.30 uur  Ds. A.A. Wisman (zangdienst) 
 
Hervormde Gemeente Maranatha 

 

Witte Donderdag 14 april: - 20.30 uur  Jeugdouderlingen (voor en door de jeugd) 
Goede Vrijdag 15 april: - 19.30 uur  Ds. G.J. van Beek 
  (bediening Heilig Avondmaal) 
Eerste Paasdag 17 april: - 09.30 uur  Ds. G.J. van Beek 
 
Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg (locatie Rehoboth) 

 

Goede Vrijdag 15 april: - 19.30 uur  Ds. A. van Lingen 
Eerste Paasdag 17 april: - 10.00 uur  Ds. A. van Lingen 
 - 18.00 uur  Ds. J.C. van Trigt 
Tweede Paasdag 18 april: - 09.30 uur  Ds. A. van Lingen 
 
Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg (locatie Kinderdijk) 

 

Eerste Paasdag 17 april: - 10.00 uur  Ds. J.C. Klein 
 - 18.00 uur  Ds. A. van Lingen 
 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen 
 

Goede Vrijdag 15 april: - 19.30 uur  Ds. T. Bekkema, ‘De Levensbron’ in Alblasserdam 
Eerste Paasdag 17 april: - 09.00 uur  Ds. T. Bekkema, ‘De Hoeksteen’ in Nieuw-Lekkerland 


