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Liturgie van de Herdenking van het  
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van Prof. dr. A. van de Beek  
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Mededelingen van de kerkenraad  
 
Voorzang: Psalm 84: 1 en 5 
1.)   Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 

O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 
5.)  O God, die ons ten schilde zijt, 
 En ons voor alle ramp bevrijdt, 
 Aanschouw toch Uw gezalfde Koning. 
 Eén dag is in Uw huis mij meer 
 Dan duizend, waar ik U ontbeer; 
 'k Waar liever in mijns Bondsgods woning 
 Een dorpelwachter, dan gewend 
 Aan d' ijdle vreugd' in 's bozen tent. 
 
Stil gebed  
 
Votum en groet  
 
Zingen: Lied 173: 1, 2, 3 en 4 

1.)     Halleluja, lof zij het Lam, 
   die onze zonden op zich nam; 
 wiens bloed ons heeft geheiligd, 
 die dood geweest is, en Hij leeft, 
 die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
 in eeuwigheid beveiligt. 
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2.)  De Koning op des Vaders troon, 
 de eerstgeboren uit de doôn, 
 de bloed- en heilgetuige, 
 der vorsten Vorst, der heren Heer, 
 zij heerschappij en dank en eer. 
 Dat alle knie zich buige! 
 
3.) Lof zij het Lam, Gods metgezel, 
 uit Davids zaad d’Immanuel, 
 God, in het vlees verschenen. 
 In Hem, die wederkomen zal, 
 in Hem aanbidde ’t gans heelal 
 de HERE, de Drie-ene! 
 
4.)  Aanbidt de Vader in het woord! 
 Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
 Aanbidt de Geest uit beiden! 
 Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
 zijn liefd' en trouw, halleluja, 
 zal ons geen schepsel scheiden. 
 
 
Lezing van de tien geboden en de samenvatting hiervan  
 
Zingen: Psalm 51: 3 
't Is niet alleen dit kwaad, dat roept om straf; 
Neen, 'k ben in ongerechtigheid geboren; 
Mijn zonde maakt mij 't voorwerp van Uw toren. 
Reeds van het uur van mijn ontvang'nis af. 
Zie, Gij hebt lust tot waarheid in 't gemoed; 
Gij, HEER, Die weet, al wat ik heb misdreven, 
Gij, die mijn geest met wijsheid hadt gevoed, 
En in mijn ziel Uw Godd'lijk licht gegeven. 
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Schriftlezing: Deuteronomium 6: 4-9 
4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! 
5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw 
hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. 
6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.  
7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in 
uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u 
opstaat. 
8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als 
een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. 
9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten 
schrijven. 
 
Mattheus 28: 16 – 20 
16 En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar 
Jezus hen ontboden had. 
17 En toen zij Hem zagen, aanbaden zij Hem, maar sommigen 
twijfelden. 
18 En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is 
gegeven alle macht in hemel en op aarde. 
19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam 
van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend 
alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 
20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de 
wereld. Amen. 
 
 
Gebed 
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Zingen: Psalm 111: 1, 3 en 5 
1.)     Looft, Hallelujah, looft den HEER! 
   Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
   Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
  'k Zal, met d' oprechten onderling 
  Vereend, in hun vergadering 
  En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 
 
3.)    Hij maakte, Hij, die heerlijk is, 
   Zijn wond'ren een gedachtenis; 
   Hij is barmhartig en genadig; 
   Hij gaf hun, die Hem vrezen, spijs; 
  En, Zijnen groten naam ten prijs, 
   Gedenkt Hij Zijns verbonds gestadig. 
 
5.)   't Is trouw, al wat Hij ooit beval; 
   Het staat op recht en waarheid pal, 
   Als op onwrikb're steunpilaren; 
   Hij is het, die verlossing zond 
   Aan al Zijn volk; Hij zal 't verbond 
  Met hen in eeuwigheid bewaren. 
 
Verkondiging over Mattheus 28: 19: “dopend in de naam van de 
Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.” 
 
Zingen: Psalm 93: 1, 2, 3 en 4 
1.)    De HEER regeert; de hoogste Majesteit, 
   Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 
   Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand 
   Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 
 
2.)  Gij hebt Uw troon van eeuwigheid gegrond. 

De waat'ren, HEER, verheffen zich in 't rond; 
Rivier en meer verheffen hun geruis; 
Het siddert al op 't woedend stroomgedruis. 
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3.) Maar, HEER, Gij zijt veel sterker dan 't geweld 
Der waat'ren, dien Uw almacht palen stelt 
De grote zee zwijgt op Uw wenk en wil, 
Hoe fel zij bruis', hoe fel zij woede, stil. 

 
4.) Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 
   Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 
   De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 
   Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 
 
 
Dankgebed en voorbede   
 
Zingen lied 158: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 

1.) O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
waaraan de Prins der glorie stierf; 
ik wil om U zijn zonder trots, 
ik acht verlies wat ik verwierf. 

 
2.) Bewaar mij dat ik roemen zou 

dan in mijn Heren Christus dood. 
Al wat ik anders noemen zou 
is niets bij dit mysterie groot. 

 
3.) O angst en liefde, ondereen 

vermengd als water en als bloed, 
zij wijzen naar het wonder heen 
van Hem die op de aarde boet. 

  
4.) Het rode bloed, zijn koningskleed 

bedekt het schandelijke kruis, 
dat wordt door alles wat Hij leed 
de levensboom van 't paradijs. 
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5.) En door zijn dood en door zijn bloed 
is nu de wereld dood voor mij. 
Ik ben gestorven, maar voor goed 
van heel de dode wereld vrij. 

  
6.) De aarde zelf is veel te klein 

voor wie U waarlijk loven wil. 
Uw liefde is een groot geheim, 
zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 
 

Zegen  
 
 
Toespraken 
 
 
Toezingen: Ps. 20: 1 en 3a 

1.) Dat op uw klacht de hemel scheure! 
Dat zich de HEER ontdekk'! 
De God van vader Jacob beure 
U in een hoog vertrek. 
Hij doe in gunstrijk welbehagen, 
Uit Sions tempelzalen, 
Om u te helpen en te schragen, 
Zijn zegen nederdalen! 
 

3a)         Dan zal 't gejuich ten hemel dringen; 
         Dan zullen wij Gods eer, 
        Bij opgestoken vaandels, zingen. 
        Uw wens vervull' de HEER. 
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