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Voorwoord 
 
Een indrukwekkende tijd hebben we achter ons. Sinds het Covid-19virus de wereld overtrekt 
is er veel gebeurd in de wereld en in de kerk. Op allerlei manieren ervaren we lijden dat ons 
bezig houdt. Het lijden door ziekte, het lijden door eenzaamheid, het lijden van de zorgen om 
de toekomst ten aanzien van studie en werk. De afgelopen tijd is er veel over nagedacht en 
over gesproken en is er ook een herbezinning op gang gekomen over ons handelen in dit 
alles en is er ook weer sterker een besef ontstaan dat we kwetsbare, afhankelijke mensen 
zijn, die Gods hulp nodig hebben om aan dit lijden te ontsnappen. 
 
Door de ingrijpende maatregelen die getroffen zijn, waren we als kerken vorig jaar niet in de 
gelegenheid om met elkaar de Stille Week te vieren. En hoewel er op dit moment nog steeds 
strikte maatregelen zijn, vinden we het samen met elkaar gedenken van de lijdensweg van 
Jezus, als de weg naar verlossing voor ons, toch zo belangrijk, dat we als samenwerkende 
kerken besloten hebben dit jaar de Stille Week wel invulling te geven. En dan op de manier 
zoals we inmiddels in alle kerken gewend zijn, dat wil zeggen: een klein aantal 
gemeenteleden in de kerk en de rest verbonden via internet. Het is daarbij de bedoeling om 
het thema en de orden van dienst te volgen, zoals die vorig jaar al zijn vastgesteld. 
 
Als thema is gekozen: “Zij begonnen Hem te beschuldigen...”. Op de verschillende avonden 
willen we stil staan bij het proces van de beschuldiging tot aan uiteindelijk Jezus’ 
veroordeling tot de doodstraf. We beginnen bij de vaststelling dat de hogepriesters en de 
schriftgeleerden het verlangen hadden om Jezus in staat van beschuldiging te stellen. 
Vervolgens denken we na over waarom ze dat willen aan de hand van een gelijkenis van 
Jezus. Daarna staan we stil hoe het voornemen van de Farizeeën en de schriftgeleerden 
werkelijkheid kon worden toen Judas, een leerling van Jezus, bereid bleek te zijn om zijn 
leermeester uit te leveren. Blijkbaar was de tijd er rijp voor. Ja, blijkbaar was de tijd er rijp 
voor gemaakt, want het ging allemaal niet buiten God om. Daar staan we op de vierde avond 
bij stil. Het gevolg van dit alles was, dat de hogepriesters en schriftgeleerden direct gebruik 
wisten te maken van de gelegenheid en Pilatus zo wisten te bewerken, dat hij gedwongen 
werd de doodstraf aan Jezus op te leggen en uit te voeren. 
  
We willen in deze week in gezamenlijkheid stil staan bij dit sterke verlangen in mensen om 
Jezus te beschuldigen. We willen de reden ervoor overdenken en hoe het gerealiseerd werd. 
We willen bij de noodzakelijkheid ervan stil staan en bij het heil dat het ons brengt. Want Hij 
die beschuldigd werd en onschuldig ter dood gebracht, maakte ons op deze manier van 
schuld vrij. 
 
Namens de voorbereidingscommissie van de samenwerkende kerken (Herv. Gem. Dorp, 
Herv. Gem. Kinderdijk-Middelweg, Herv. Gem. Maranatha, Geref. Kerk Vrijgemaakt en de 
Geref. Ontmoetingskerk) wens ik u gezegende gebedssamenkomsten toe. 
 
Ds. A.A. Wisman 
 
Programma: 
Maandag 29 maart:  Gereformeerde Ontmoetingskerk i.s.m.  
    Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen 
Dinsdag 30 maart:   Hervormde Gemeente Maranatha 
Woensdag 31 maart:  Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp 
Donderdag 1 april:   Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg 
 
De diensten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer 45 minuten.  
Vanwege de coronamaatregelen kunt u alleen de dienst in uw eigen kerk bijwonen op de 
voor uw kerk gebruikelijke manier en niet één van de andere diensten. Deze kunt u wel 
on-line volgen via onderstaande links. 



Gereformeerde Ontmoetingskerk:  
https://nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net/ en dan klikken op actuele diensten kijken 
Hervormde Gemeente Maranatha: hgmaranatha.nl 
Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp: www.nle-dorp.nl 
Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg: 
www.hervormdegemeentekinderdijk/middelweg.nl  en dan klikken op 1. Meeluisteren 
en kijken 
 
 

Kerkdiensten Goede Vrijdag en Pasen 
 
Schriftlezingen in alle kerken 
 
Goede Vrijdag: - Lucas 23 : 1-7; 13-25 en 44-49 
Stille Zaterdag: - Lucas 23 : 50-56 (aanbevolen om persoonlijk te lezen) 
Eerste Paasdag: - Lucas 24 : 1-12 
 
Hervormde Gemeente Nieuw-Lekkerland Dorp 
 
Goede Vrijdag 2 april: - 10.00 uur  Ds. E. Gouda 
 - 19.00 uur  Ds. A. de Lange 
Eerste Paasdag 4 april: - 10.00 uur  Ds. A. de Lange 
 - 18.30 uur  Ds. E. Gouda 
Tweede Paasdag 5 april: - 09.30 uur  Ds. A. de Lange 
  
Gereformeerde Ontmoetingskerk 
 
Goede Vrijdag 2 april: - 19.30 uur  Ds. A.A. Wisman 
Eerste Paasdag 4 april: - 09.30 uur  Ds. A.A. Wisman 
  
Hervormde Gemeente Maranatha 
 
Goede Vrijdag 2 april: - 19.00 uur  Ds. G.J. van Beek (bediening Heilig Avondmaal) 
Eerste Paasdag 4 april: - 09.30 uur  Ds. G.J. van Beek 
 
Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg (locatie Rehoboth) 
 
Goede Vrijdag 2 april: - 19.30 uur  Ds. A. van Lingen (met avondklok aanvang 19.00 uur) 
Eerste Paasdag 4 april: - 09.45 uur  Ds. A. van Lingen 
 - 18.00 uur  Prop. J.G. Macdaniel, Nieuw-Lekkerland 
Tweede Paasdag 5 april: - 09.30 uur  Ds. A. van Lingen 
 
Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg (locatie Kinderdijk) 
 
Eerste Paasdag 4 april: - 09.45 uur  Ds. H. Schipaanboord, Rotterdam 
 - 18.00 uur  Ds. A. van Lingen 
 
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen 
 
Goede Vrijdag 2 april: - 19.30 uur  Ds. T. Bekkema (dienst in Nieuw-Lekkerland 
Eerste Paasdag 4 april: - 09.00 uur  Ds. T. Bekkema (dienst in Alblasserdam) 
 - 10.45 uur  Ds. T. Bekkema (dienst in Nieuw-Lekkerland)  
 
 
 

https://nieuw-lekkerland.protestantsekerk.net/
http://hgmaranatha.nl/
http://www.nle-dorp.nl/
http://www.hervormdegemeentekinderdijk/middelweg.nl
https://www.youtube.com/channel/UCGvWNS344sH7ETtijPVjRyw
https://www.youtube.com/channel/UCGvWNS344sH7ETtijPVjRyw


Avondgebed op maandag 29 maart 2021 (Gereformeerde Ontmoetingskerk 
i.s.m. Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt De Hoeksteen) 
Voorganger: ds. A.A. Wisman 
Overweging: ds. T. Bekkema 
Organisten: Aad Voorberg en Kees de Keijzer 
Fluitiste: Corien Damsteegt 
Schriftlezing: Geert Lameris 
 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
  
Bemoediging  
 
Aanvangstekst: Psalm 141 : 9 en 10 (NBV) 
 

9
 Behoed mij voor de strik die zij hebben gespannen, voor de valkuil van hen die onrecht doen. 

10
 Laat de goddelozen in hun eigen netten raken en mij alleen ontkomen. 

 
Zingen: Hemelhoog 191: 1, 2, 3 en 7 
 

 1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
  in deze zee verzinken mijn gedachten. 
  O liefde die, om zondaars te bevrijden, 
  zo zwaar moest lijden. 
 

 2. 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 
  tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 
  in onze plaats gemarteld en geslagen, 
  de zonde dragen. 
 

 3. O allerheiligst, onuitspreek’lijk wonder: 
  de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 
  O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 
  de vloek der zonden. 
 

 7. Laat mij, o Heer, uw wond're wijsheid prijzen, 
  dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 
  laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 
  als sterkte roemen. 

 

Psalmgebed: Psalm 143 : 1-8 (NBV) 
 

1
 HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.  

2
 Daag uw dienaar niet voor het gerecht, voor u is geen sterveling onschuldig. 

3
 De vijand heeft 

mij vervolgd, mijn leven vertrapt in het stof, ik moet wonen in  duisternis als de doden van 
eeuwen her,  
4
 ik ben ten einde raad, geschokt tot diep in mijn hart.   

5
 Ik denk terug aan vroeger dagen, mijmer over uw daden en beschouw het werk van uw 

handen, 
6
 ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde.  

7
 HEER, geef mij antwoord, haast u, mijn kracht is uitgeput. Houd u niet voor mij verborgen, ik 

word als wie afgedaald is in het graf.  
8
 Laat mij in de morgen uw liefde horen, in u stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan 

moet, mijn ziel verlangt naar u. 
 
Schriftlezing: Lucas 19 : 45 – 20 : 8 (NBV) 

 
45

 Hij ging naar de tempel, waar hij de handelaars begon weg te jagen, 
46 

terwijl hij hun 
toevoegde: 'Er staat geschreven: "Mijn huis moet een  



huis van gebed zijn," maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!'  
47

 Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel. De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders 
van het volk wilden hem uit de weg ruimen, 

48 
maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, 

want het hele volk hing  
aan zijn lippen.  
20 

1 
0p een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf 

en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters  
en de schriftgeleerden, samen met de oudsten, op hem af 

2 
en vroegen  

hem: 'Op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie  
heeft u die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.'  
3
 Jezus antwoordde: 'Ook ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet  

geven: 
4 
Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?' 

5 
Ze overlegden met elkaar: 'Als we antwoorden: "Van de hemel," zal hij vragen: “Waarom hebt 

u hem dan niet geloofd?" 
6
 Maar als we  

antwoorden: "Van mensen," zal het volk ons willen stenigen, omdat  
iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.’ 

7 
Dus antwoordden ze dat ze het 

niet wisten.  
8
 Daarop zei Jezus tegen hen: 'Dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die 

dingen doe.' 
 

Zingen: Psalm 64 : 1 (NB) 
 

 1. Behoed mij, Heer, hoor naar mijn klagen! 
  De vijand trekt mij tegemoet. 
  Al wat er woelt en onrecht doet 
  is tegen mij, legt mij zijn lagen. 
  Doe redding dagen! 
 
Overweging: ‘De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de 
weg ruimen’. (Lucas 19:47b) 
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment: 'Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten’ 
 (bewerking van Jan Peter Teeuw) 
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 575 : 1, 2 en 6 
 

 1. Jezus, leven van ons leven, 
  Jezus, dood van onze dood, 
  Gij hebt U voor ons gegeven, 
  Gij neemt op U angst en nood, 
  Gij moet sterven aan uw lijden 
  om ons leven te bevrijden. 
  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 
 

 2. Gij die alles hebt gedragen 
  al de haat en al de hoon, 
  die beschimpt wordt en geslagen, 
  Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
  als de minste mens gebonden, 
  aangeklaagd om onze zonde. 
  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 
 
 
 
 



 6. Dank zij U, o Heer des levens, 
  die de dood zijt doorgegaan, 
  die Uzelf ons hebt gegeven 
  ons in alles bijgestaan, 
  dank voor wat Gij hebt geleden, 
  in uw kruis is onze vrede. 
  Voor uw angst en diepe pijn 
  wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
 
Gebeden - Onze Vader  
 
Zingen: Nieuwe Liedboek 213 : 2, 3 en 5 
 

 2. Laat als milde morgendauw 
  uw genade tot ons komen 
  en de dorstige landouw 
  van ons leven overstromen, 
  ja, verkwik ons door uw troost 
  onverpoosd. 
 

 3. Laat uw heil'ge liefdegloed 
  onze koude werken doden 
  en versterk in ons de moed 
  om, de eeuw'ge nacht ontvloden, 
  voordat wij ten ondergaan, 
  op te staan. 
 

 5. Overstroom ons met uw licht 
  klare Zon van trouw en goedheid. 
  Treed niet met ons in 't gericht, 
  maar verblijd ons met de zoetheid 
  van des hemels zaligheid 
  voor altijd. 
 
Zegenbede 
 
In stilte de kerk verlaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avondgebed op dinsdag 30 maart 2021 (Hervormde Gemeente Maranatha) 

Voorganger: ds. G.J. van Beek 

Organist: Martin de Jong 

Fluitiste: Petra de Jong 

Schriftlezing: Rieneke van Driel 
 

 

Inleidend orgelspel 
 

Moment van stilte 
 

Bemoediging  
 

Aanvangstekst: Romeinen 8 : 14-17 (NBG) 
 

14
 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. 

15 
Want gij hebt niet 

ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest 
van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader. 

16
 Die Geest getuigt met onze geest, 

dat wij kinderen Gods zijn. 
17

 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van 
God, en medeërfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te 
delen in zijn verheerlijking. 

 

Zingen: Gezang 117 : 3 en 4 (Liedboek 1973) 
 

 3. Ver van de troon der tronen 
  en 's hemels zonneschijn 
  wilt Ge onder mensen wonen, 
  der mensen broeder zijn. 
  Met God wilt Ge ons verzoenen, 
  tot God heft Ge ons omhoog, 
  en onder millioenen 
  hebt Gij ook mij in 't oog. 
 

 4. 'k Lag machteloos gebonden 
  Gij komt en maakt mij vrij! 
  Ik was bevlekt met zonden 
  Gij komt en reinigt mij! 
  Het leven was mij sterven 
  tot Gij mij op deedt staan. 
  Gij doet mij schatten erven, 
  die nimmermeer vergaan. 
 

 
Psalmgebed: Psalm 94 : 21-22 (NBG) 
 

21
 Zij maken jacht op het leven van de rechtvaardige, en onschuldig bloed verklaren zij schuldig.  

22 
Maar de HERE was mij tot een burcht, en mijn God de rots mijner toevlucht.  

 

Schriftlezing: Lucas 20 : 9-19 (NBV) 
 
9
 Hij vertelde de menigte de volgende gelijkenis: 'Een man legde een wijngaard aan en 

verpachtte die aan wijnbouwers, waarna hij voor geruime tijd op reis ging. 
10 

Na verloop van tijd 
stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers, die het deel van de oogst dat de eigenaar toekwam 
in ontvangst moest nemen. Maar de wijnbouwers ranselden hem af en stuurden hem met lege 
handen weg. 

11 
Daarna stuurde hij een andere knecht. Ook die werd afgeranseld, en nadat ze 

hem hadden vernederd stuurden ze ook hem met lege handen weg. 
12

 De eigenaar stuurde 
toen een derde knecht, maar ook die werd afgetuigd en de wijngaard uitgegooid. 

13 
Toen zei de 

eigenaar van de wijngaard: "Wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon naar hen toe sturen, 
voor hem zullen ze toch wel ontzag hebben." 

14 
Toen de wijnbouwers hem zagen, overlegden 



ze met elkaar en zeiden: "Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis voor 
ons." 

15 
En ze gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem. Wat zal de eigenaar van de 

wijngaard nu met hen doen? 
16 

Hij komt zelf, doodt de wijnbouwers en geeft de wijngaard aan 
anderen.' Toen de mensen dit hoorden, zeiden ze: 'Dat nooit!' 

17 
Maar hij keek hen aan en 

vroeg: 'Wat betekent dan wat er geschreven staat: "De steen die de bouwers afkeurden is de 
hoeksteen geworden"? 

18 
Iedereen die over die steen struikelt zal gebroken worden, en 

iedereen op wie die steen valt zal worden verpletterd.' 
19 

De schriftgeleerden en hogepriesters, 
die wisten dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen verteld had, wilden hem op dat 
moment laten grijpen, maar ze waren bang voor de reactie van het volk. 
 

Zingen: Psalm 64 : 2 (NB) 
 

 2. Hun tong is als een scherpe degen, 
  hun woord is als een pijl gepunt 
  op mijn onschuldig hart gemunt. 
  Zij zijn in hinderlaag gelegen 
  langs al mijn wegen. 
 

Overweging: ‘Sterven is erven…’ 
 ‘Dat is de erfgenaam! Laten we hem doden, dan is de erfenis  voor ons’. (Lucas 
 20:14b) 
 

Moment van stilte 

 
Muzikaal moment  'Agnus Dei’ uit Missa Brevis (van Martin de Jong naar Joh. 1:29) 

‘Agnus Dei qui tollis peccata mundi (Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld draagt) 
‘Miserere nobis’ (Ontferm U over ons) 
‘Agnus Dei pro nobis perforatum (Zie het Lam Gods, dat voor ons doorboord werd) 

 
Zingen: Evangelische Liedbundel 346 : 1, 2 en 4 
 

 1. Ik wil zingen van mijn Heiland, 
  van zijn liefde, wondergroot, 
  die zichzelven gaf aan 't kruishout 
  en mij redde van de dood. 
 

 refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser. 
  Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
  Aan het kruis schonk Hij genade, 
  droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 

 2. 'k Wil het wonder gaan verhalen, 
  hoe Hij op zich nam mijn straf; 
  hoe in liefde en genade, 
  Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
 

 refrein 
 

 4. Ik wil zingen van mijn Heiland, 
  hoe Hij smarten leed en pijn, 
  om mij ’t leven weer te geven, 
  eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 

 refrein 
 
Gebeden - Onze Vader  
 
 
 
 
 



Zingen: Gezang 49 : 1 en 4 (Bundel 1938) 
 

 1. Jezus, leven van mijn leven, 
  Jezus, dood van mijne dood, 
  die voor mij U hebt gegeven, 
  in de bangste zielennood, 
  opdat ik niet hoop'loos sterven, 
  maar uw heerlijkheid zou erven, 
  duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer! 
 
 4. Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
  voor uw bitt're bange nood, 
  voor uw heilig, biddend strijden, 
  voor uw trouw tot in de dood, 
  voor de wonden, U geslagen, 
  voor het kruis, door U gedragen; 
  duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer! 
 
Zegenbede 
 
In stilte de kerk verlaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avondgebed op woensdag 31 maart 2021 (Hervormde Gemeente Dorp) 
Voorganger: ds. A. de Lange 
Organist: Nico Stam jr. 
Schriftlezing: Jan van Rees 
 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
  
Bemoediging  
 
Aanvangstekst: Johannes 6 : 67-71 (HSV) 
 

67
 Jezus dan zei tegen de twaalf: Wilt u ook niet weggaan? 

68
 Simon Petrus dan antwoordde 

Hem: HEERE, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven. 
69

 En wij 
hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God. 

70
 Jezus 

antwoordde hun: Heb Ik u, de twaalf, niet uitgekozen? En een van u is een duivel. 
71

 En Hij 
doelde op Judas Iskariot, de zoon van Simon, want die zou Hem verraden, een van de twaalf. 

 
Zingen: Weerklank 142 : 1, 2 en 3 
 

 1. Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen. 
  De Heiland heeft bewust die weg genomen. 
  Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde, 
  aanvaardt het lijden. 
 

 2. Hoe dichtbij is de hof, waar Gij gewaakt hebt; 
  verstaanbaar is de klacht, die Gij geslaakt hebt. 
  Nog leeft de haat, die U kwam overvallen: 
  zo zijn wij allen. 
 

 3. Wie heeft gewaakt van die het naaste stonden? 
  Hij heeft hen driemaal slapende gevonden. 
  hij ging terug en heeft alleen geleden, 
  eenzaam gebeden: 
 
Psalmgebed: Psalm 41 : 5-13 (HSV) 
 

5
 Ik zei: HEERE, wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.  

6
 Mijn vijanden spreken kwaad over mij en zeggen: Wanneer zal hij sterven en zijn naam 

vergaan?  
7
 Als een van hen naar mij komt kijken, spreekt hij valse dingen en zijn hart brengt onrecht 

bijeen; gaat hij naar buiten, dan spreekt hij daarover. 
8
 Allen die mij haten, mompelen tezamen over mij. Zij bedenken tegen mij wat slecht voor mij is 

en zeggen:  
9
 Verdorven praktijken kleven hem aan; wie zo neerligt, zal niet meer opstaan.  

10
 Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich 

tegen mij gekeerd.  
11

 Maar U, HEERE, wees mij genadig, en laat mij opstaan, zodat ik het hun vergeld.  
12

 Hierdoor weet ik dat U mij genegen bent: dat mijn vijand over mij niet zal juichen.  
13

 Want wat mij betreft, U ondersteunt mij in mijn oprechtheid, U plaatst mij voor Uw aangezicht, 
voor eeuwig.  

 
Schriftlezing: Lucas 22 : 1-6 (HSV) 

 
1
 Het Feest nu van de ongezuurde broden, dat Pascha heet, was nabij. 

2 
En de overpriesters en 

de schriftgeleerden zochten naar een manier om Hem om te brengen, want zij waren bevreesd 



voor het volk. 
3
 Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van 

de twaalf behoorde. 
4
 En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de 

tempelwacht hoe hij Hem aan hen zou overleveren. 
5 
En zij verblijdden zich en kwamen overeen 

hem geld te geven. 
6
 En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om Hem, 

buiten de menigte om, aan hen over te leveren. 
 
Zingen: Psalm 64 : 5 (OB) 
 

 5. 't Is kwaad, waarin z' elkander sterken, 
  dat hun tot samenspraak verstrekt. 
  Hun strikken houden zij bedekt; 
  Zij zeggen van hun boze werken: 
  "Wie zal die merken?" 
 
Overweging: ‘Jezus volgeling in beslag genomen door Satan’ 
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment: voor orgel en piano 

 
 
Zingen: Psalm 38 : 11, 20 en 22 (OB) 
 

 11. Die voorheen mij teêr beminden, 
  en mijn vrinden, 
  wijken, angstig voor mijn plaag; 
  Nabestaanden gaan ter zijden, 
  wegens 't lijden, 
  en d' ellenden, die ik draag. 
 

 20. Zij, die kwaad voor goed vergelden, 
  last'ren, schelden, 
  en vervolgen mij gestaâg. 
  Ja, zij zijn op mij gebeten, 
  want zij weten, 
  dat ik naar het goede jaag. 
 

 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken 
  en bezwijken; 
  Haast U tot mijn hulp, en red, 
  red mij, Schutsheer, God der goden, 
  troost in noden, 
  grote Hoorder van 't gebed. 
 
Gebeden - Onze Vader  
 
Zingen: Weerklank 149 : 1, 4 en 5 
 

 1. Jezus, leven van ons leven, 
  Jezus, dood van onze dood, 
  Gij hebt U voor ons gegeven, 
  Gij neemt op U angst en nood, 
  Gij moet sterven aan uw lijden 
  om ons leven te bevrijden. 
  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 
 
 
 
 



 4. Alle leed hebt Gij geleden, 
  Gij gedragen met geduld. 
  Als een worm zijt Gij vertreden 
  zonder schuld, om onze schuld, 
  opdat wij door U verheven 
  als verlosten zouden leven. 
  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 

 
 
 5. Koning tot een spot getekend 
  met een riet en doornenkroon, 
  bij de moordenaars gerekend 
  overstelpt met smaad en hoon, 
  opdat naar uw welbehagen 
  wij de kroon der ere dragen. 
  Duizend, duizendmaal, o Heer, 
  zij U daarvoor dank en eer. 
 
Zegenbede 
 
In stilte de kerk verlaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avondgebed op donderdag 1 april 2021 (Hervormde Gemeente Kinderdijk-Middelweg, 
locatie Rehobothkerk), 
Voorganger: ds. A. van Lingen 
Organist: Henk ten Hove 
Euphonium: Thijs de Vreede 
Schriftlezing: Marja den Ouden 
 

 
Inleidend orgelspel 
 
Moment van stilte 
  
Bemoediging  
 
Aanvangstekst: Micha 7 : 9 (HSV) 
 

9
 Ik zal de toorn van de HEERE dragen. 

 
Zingen: Gezang 395 : 1, 2 en 3 (Liedboek 1973) 
 

 1. O Heer, verberg U niet voor mij, 
  wanneer ik mij verberg voor U. 
  Gij weet het, ik ben bang voor U, 
  ontwijk U en verlang naar U. 
  O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 

 2. En wees niet toornig over mij, 
  wanneer ik U geen liefde bied. 
  Ik noem U, maar ik ken U niet, 
  ik buig mij, maar ik ben het niet 
  en mijn gebed is tegen mij. 
 

 3. Spreek zelf in mij het rechte woord. 
  Zo vaak ik woorden voor U vond,  
  heb ik mij in mijn woord vermomd. 
  Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
  en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
Psalmgebed: Psalm 41 : 2-14 (HSV) 

 
2 
Welzalig is hij die verstandig omgaat met een ellendige; in dagen van onheil zal de HEERE hem 

bevrijden. 
3 
De HEERE zal hem bewaren en hem in het leven behouden; hij zal op aarde gelukkig 

gemaakt worden. Geef hem niet over aan het verlangen van zijn vijanden. 
4 
De HEERE zal hem 

ondersteunen op zijn rustbank; als hij ziek is, maakt U heel zijn ziekbed anders. 
5 
Ik zei: HEERE, 

wees mij genadig; genees mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.  
6 
Mijn vijanden spreken kwaad over mij en zeggen: Wanneer zal hij sterven en zijn naam 

vergaan?  
7 
Als een van hen naar mij komt kijken, spreekt hij valse dingen en zijn hart brengt onrecht 

bijeen; gaat hij naar buiten, dan spreekt hij daarover. 
8 
Allen die mij haten, mompelen tezamen 

over mij. Zij bedenken tegen mij wat slecht voor mij is en zeggen: 
9 
Verdorven praktijken kleven 

hem aan; wie zo neerligt, zal niet meer opstaan. 
10 

Zelfs de man met wie ik in vrede leefde, op 
wie ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft zich tegen mij gekeerd. 

11 
Maar U, HEERE, wees mij 

genadig, en laat mij opstaan, zodat ik het hun vergeld. 
12 

Hierdoor weet ik dat U mij genegen 
bent: dat mijn vijand over mij niet zal juichen. 

13 
Want wat mij betreft, U ondersteunt mij in mijn 

oprechtheid, U plaatst mij voor Uw aangezicht, voor eeuwig. 
14 

Geloofd zij de HEERE, de God 
van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen, ja, amen. 

 
Zingen: Psalm 22 : 7 en 11 (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. 
 

 11. Verlos Mij van den leeuw, die woedt en tiert; 
  Verhoor Mij, HEER, en red Mij van 't gediert', 
  dat, sterk van hoorn, rondom Mij henen zwiert; 
  Mij staat naar 't leven, 
  dan wordt Uw naam door Mij met roem verheven; 
  'k Zal Uwen lof Mijn broederen vertellen; 
  'k Heb, in Uw huis bij al Mijn metgezellen, 
  dan prijzensstof. 
 
Schriftlezing: Lucas 22 : 14-23 (HSV) 
 

14
 En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. 

15
 En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga 

lijden. 
16

 Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het 
Koninkrijk van God.  
17

 En nadat Hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei Hij: Neem deze en 
deel hem onder elkaar.  
18

 Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van 
God gekomen is. 

 
19

 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: 
Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 

20
 Evenzo nam 

Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe 
verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. 

21
 Maar zie, de hand van wie Mij verraadt, is 

met Mij aan de tafel. 
22

 En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die 
mens door wie Hij verraden wordt. 

23
 En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van 

hen het toch zou zijn die dat zou doen. 

 
Zingen: Psalm 64 : 4 en 5 (NB) 
  

 4. Wie zal hun listig hart doorgronden? 
  - Daar treedt de Heer hun tegemoet. 
  Hoe zijn zij in hun overmoed 
  door zijn geduchte pijl gevonden! 
  Zie toch hun wonden! 
 

 5. Het vlijmscherp wapen dat zij smeedden, 
  hun tong, het werktuig van hun macht, 
  heeft nu henzelf ten val gebracht. 
  God sloeg hen, zij zijn zonder vrede - 
  door elk gemeden. 
 
Overweging: ‘Wee ons …, maar eer aan de Vader en de Zoon’ 
 
Moment van stilte 
 
Muzikaal moment:  “Erbarme Dich” in combinatie met psalm 51 (bewerking van Marco den 
Toom) 
 
Zingen: Gezang 173 : 1 - 5 (Liedboek 1973) 
 

 1. Alles wat over ons geschreven is 



  gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
  alle geboden worden thans voldragen, 
  alle beproeving van de wildernis. 
 

 2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
  ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
  die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 
  Koning der Joden die de dood verdreef. 
 

 3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
  zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
  Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
  Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 
 4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
  aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
  ons is een lofzang in de mond gegeven, 
  sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 

 5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
  waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
  vrede aan allen die uw naam verhogen: 
  heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 
 

Gebeden – Onze Vader 
 

Zingen: Gezang 168 : 1 - 6 (Liedboek 1973) 
 

 1. O Jezus Christus, licht ze bij 
  die leven aan uw licht voorbij. 
  Voeg ze met uwe kudde saam, 
  opdat zij niet verloren gaan. 
 

 2. Vervul met uw genadeschijn, 
  die op verkeerde paden zijn. 
  Sta bij, die heim'lijk in zijn hart 
  verlokt en aangevochten wordt. 
 

 3. Breng, die aan uw gebod ontkwam, 
  terug als uw verloren lam. 
  Maakt de gewonde zielen heel 
  en geef ze aan de hemel deel. 
 

 4. Open de doven het gehoor, 
  de stomme lippen, spreek ze voor, 
  dat zij belijden hun geloof, 
  niet langer stom, niet langer doof. 
 

 5. Verlicht het oog dat U niet ziet. 
  Leid hem weerom die U verliet. 
  Verzamel, die verwijderd gaan. 
  Versterk ze die in twijfel staan. 
 

 6. Dan zullen zij, niet meer vervreemd, 
  voor tijd en eeuwigheid vereend, 
  in aarde en hemel, dan en nu, 
  allen tezamen danken U. 
 

Zegenbede 
 

In stilte de kerk verlaten 
 


