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Maandag 11 april 2022 : Hogepriester van al het goede  
Voorganger: Chris Schaapman 

Begeleiding piano : Pieter van Delden 

Koster: Chris Schaapman 

Beamer/camera:  

Geluid: Christian Brouwer 

AANVANG  
Stilte 2-3 min  De kaars wordt aangestoken  

Openingsgebed  
voorganger Heilige Vader, De macht van uw liefde is sterker dan de dood.  Geef ons, vragen wij u, 

deze week zicht op liefde in Jezus Christus, uw Zoon. 

Allen: Amen  

Afhankelijkheidsbelijdenis   
Voorganger: Van de HEER, onze God, verwachten wij al ons heil. Hij heeft hemel en aarde gemaakt  

Allen: Amen 

Avondlied: Geref. Kerkboek 135 ‘Stilte over alle landen’  
Stilte over alle landen 

in deze nacht. 

Vouwen wij tezaam de handen 

voor deze nacht. 

Welke zonden wij bedreven, 

wil ze, Here, ons vergeven. 

God wil goede rust ons geven 

in deze nacht. 

 

Stilte over alle landen 

in deze nacht. 

Vouwen wij tezaam de handen 

voor deze nacht. 

God zal voor ons allen zorgen 

tot het dagen van de morgen. 

Veilig en bij Hem geborgen 

zijn wij vannacht. 

 

PSALMGEBED  

Lezen Psalm 14 NBV  (voorganger)  
 

Dwazen denken: Er is geen God.  
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Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden,  
geen van hen deugt.  
De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is,  
één die God zoekt.  
 
Allen zijn afgedwaald, allen ontaard,  
geen van hen deugt, niet één.  
Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters?  
Ze verslinden mijn volk of het brood is  
en roepen de HEER niet aan.  
 
Nog even, en hen overvalt een hevige angst,  
want God is met de rechtvaardigen.  
Lach maar om het vertrouwen van de zwakke –  
hij vindt zijn toevlucht bij de HEER.  
 
Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël.  
Als de HEER het lot van zijn volk ten goede keert,  
zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.  
 

Zingen Psalm 15 berijming levensliederen 
Wie zal te gast zijn in uw tent? 

Heer, wie mag op uw berg gaan wonen? 

Hij die de juiste weg herkent,  

Die uw  volmaakte wil erkent,  

Die graag zijn eerlijkheid wil tonen 

 

Hij die niet roddelt en niet kletst,  

Zijn naasten niet wil afserveren,  

Zijn vrienden niet bedreigt of kwetst,  

Maar graag de goede kanten schetst 

Van mensen die de Heer vereren. 

 

Hij die de volle waarheid zegt 

(al kan hem dat problemen geven!) 

Wie van hem leent geen schuld oplegt.  

Onschuldigen beschermt met recht –  

Hij valt niet om, nooit van zijn leven  
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Korte stilte (1 a 2 minuten eventueel in te korten met iets langer voorspel) 

Zingen psalm 16 Psalmen voor Nu 

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig; 

Ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen: 

Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig 

 

De mensen hebben andere idolen 

En wringen zich voor hen in honderd bochten, 

Maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen. 

 

Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 

U hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij. 

U houdt mijn hele leven in uw handen 

En ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. 

 

De hele nacht lig ik aan God te denken; 

Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 

Dan word ik blij, en zeker van mijn redding: 

Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 

 

Want u zult mij niet zomaar laten sterven; 

Ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los. 

U wilt mij leren waar ik u moet zoeken: 

Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 

 

SCHRIFTLEZING  
Voorganger: Hebreeën 9, 1-15  

Het eerste verbond bevatte bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse 
heiligdom. De voorste tent, die is ingericht met de kandelaar en de tafel voor de 
toonbroden, wordt het heilige genoemd. Achter het tweede voorhangsel bevindt zich de 
tent die het allerheiligste genoemd wordt. Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de ark 
van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde 
kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst 
bevinden; daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij bedekken de 
verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan. In het 
aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen om hun 
dienst te vervullen, maar de tweede tent gaat alleen de hogepriester binnen, slechts 
eenmaal per jaar en nooit zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die 
het volk uit onwetendheid heeft begaan. Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de 
weg naar het hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog dienstdoet. Dit 
alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het 
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geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaaktheid kunnen brengen; het gaat 
alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts 
gelden tot aan de nieuwe orde.  
Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is 
toebedacht: Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door 
mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – voor eens en altijd het 
hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar 
met zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam 
van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het 
bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal 
dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen 
opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en 
het heiligen voor de dienst aan de levende God?  
Zo is Hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is immers gestorven om ons te 
verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn 
het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. 
 

 Stilte [c. 5 minuten]  

  

GEBEDEN  
Eeuwige God,  Vader, Zoon, Heilige Geest Hoe kunnen wij woorden vinden voor uw eindeloze liefde, 

voor uw verzoening in Christus, hogepriester van al het goede?  Geef dat wij in deze Stille Week dicht 

bij U mogen komen in liefde en verstilling.   

Hoor ons, wanneer wij in stilte bij u komen…   [volgt een korte stilte, c. 1 minuut. Als afsluiting van 

het gebed zet de voorganger vanuit deze stilte het Onze Vader in:]  

  

Voorganger:   Onze Vader…  

Allen Onze Vader die in de hemelen zijt, 
uw naam worde geheiligd; 
uw Koninkrijk kome; 
uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid. 
Amen. 
 

AFSLUITING  

Zingen  LB 62b ‘Mon âme se repose’ (Taizé) – 
wij zingen: Bij God alleen rust vredig mijn ziel; van Hem komt mijn heil. 
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 zegenbede:  
voorganger: De HEER schenke ons zijn zegen.  

Allen: Hij beware ons voor onheil,  en geleide ons naar het eeuwige leven.    

  

De kaars wordt gedoofd 


