
                                     Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente 
‘                                    ‘De Hoeksteen’ 
                                     Eerste Lijdenszondag 26 februari 2017 om 10.00 uur.
                                     Voorganger: ds. A.H. van Veluw
                                     Ouderling van dienst: dhr. Jan Boneschanks
                                     Organist: dhr. Gerwin van der plaats
                                     Kosters: Richard en René

                                      Thema: ‘Uren zijn voorbijgegaan’

Zingen voor de dienst:
- Lied 601 (‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’)
- Opw. 614 (‘Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’) 

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 116:1,3,6,8
1. God heb ik lief, want die getrouwe HEER
 nam, toen ik riep, met toegenegen oren
 mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
 en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
 Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
 Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
 Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.

6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
 nu danken voor de redding van mijn leven?
 Ik heb de kelk van ‘s HEREN heil geheven
 en noem voor heel het volk zijn grote naam.

8. Voor ‘t oog van al de zijnen zal ik Hem
	 offers	van	dank	naar	mijn	beloften	brengen,
 in ‘s HEREN voorhof mijn gejubel mengen
 met uw lofprijzingen, Jeruzalem.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 558:1,4,5,9
1. Jezus, om uw lijden groot,
 om uw leven en uw dood
 die volbrengen ‘t recht van God,
 Kyrie eleison.

 Jezus, licht in het duister,
 Jezus, waarheid die overwint;
 U bent de bron van licht die in ons leeft.

 U overwon in elke nood,
 U brak de banden
 van de dood.

Refrein:
 U bent de hoop
 in ons bestaan.
 U bent de rots
 waarop wij staan.
 U bent het licht
 waardoor de wereld God kan zien.

 U won van de dood,
 droeg onze pijn.
 Nu mogen wij
 dicht bij U zijn.
 Jezus de hoop,
 levend in ieder die gelooft.
 Heer, ik geloof...

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Gez. 456:3
3. Amen, amen, amen!
 Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,
 amen, God, uw naam ter eer!

De	collecte	bij	de	uitgang	is	bestemd	voor	aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	
gebouwen

Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

   De volgende Eredienst is vanavond
 Aanvang: 19.00 uur Voorganger: ds. R.J. Kranen te Vrienzenveen



4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
 om de beker die Gij reikt,
 om de woorden die Gij spreekt,
 Kyrie eleison.

5. Here, om uw bloedig zweet,
 als Ge alleen de wijnpers treedt,
 om de kelk vol bitter leed,
 Kyrie eleison.

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij,
 om de speerstoot in uw zij,
 ga aan onze schuld voorbij,
 Kyrie eleison.

Gods gebod: Leviticus 19

Zingen: Lied 405:1,4
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
 vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
 Drievuldig God, die één in wezen zijt.

4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
 hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
 Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Markus 12:37b-44
De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem. 38 Tijdens zijn onderricht zei 
hij: ‘Pas op voor de  schriftgeleerden  die zo graag in dure gewaden rondlopen en 
eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 39 en een ereplaats willen in 
de  synagogen  en bij feestmaaltijden: 40 ze verslinden de  huizen  van de  weduwen  
en zeggen voor de schijn lange  gebeden  op. Over hen zal strenger worden 
geoordeeld dan over anderen!’
41	Hij	ging	tegenover	de	offerkist	zitten	en	keek	hoe	de	mensen	er	geld	in	
wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42 Er kwam ook een arme  
weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een  
quadrans. 43 Hij riep zijn  leerlingen  bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: 
deze	arme		weduwe		heeft	meer	in	de	offerkist	gedaan	dan	alle	anderen	die	er	geld	
in hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij 
heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Paasproject en zingen projectlied (melodie: ‘Daar juicht een toon’): 
Refrein: 
 Wij zijn op weg naar het moment 
 dat alles anders is voorgoed, 
 want Jezus die ons falen kent, 
 Hij sterft voor ons, maakt alles goed. 

couplet: 
1. Veel uren zijn voorbijgegaan. 
 De Heer kijkt alle mensen aan 
 en ziet een vrouw die weinig heeft, 
 maar toch de Heer haar schatten geeft. 

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Lied 912:1,4,5
1. Neem mijn leven, laat het,  Heer,
 toegewijd zijn aan uw eer.
 Maak mijn uren en mijn tijd
 tot uw lof en dienst bereid

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
 dat ik niets aan U onthoud.
 Maak mijn kracht en mijn verstand
 tot een werktuig in uw hand.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
 dat hij U geheiligd zij.
 Maak mijn hart tot uwe troon,
 dat uw Heilge Geest er woon.

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor Exodus Nederland
     2e collecte Jeugwerk

Zingen: Opw. 618
 Jezus, hoop van de volken,
 Jezus, trooster in elk verdriet;
 U bent de bron van hoop
 die God ons geeft.




