
Zingen na de 3e tafel Lied 381: 5  
5. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt, / waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; / voed mij en drenk mij met uw brood en wijn. 
 
Zingen na de 4e tafel Lied 381: 6  
6. Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood / en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; / berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
Dienst van de Dankzegging en heenzending / Dankgebed 
 
We lezen Marcus 15 : 33 - 39 en we doven de Paaskaars 
33 Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 34 Aan het 
einde daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat 
in onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ 35 Toen de 
omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij roept Elia!’ 36 Iemand ging snel een 
spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten 
drinken, terwijl hij zei: ‘Laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen.’ 37 Maar Jezus 
slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. 38 En het voorhangsel van de tempel 
scheurde van boven tot onder in tweeën. 39 Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, 
hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’ 
 
Slotlied Lied 590 
1. Nu valt de nacht.  2. De wereld gaf   3. Hoe slaapt Gij nu,  
Het is volbracht:  Hem slechts een graf,   die men zo ruw   
de Heer heeft heel zijn leven  zijn wonen was Hem zwerven;   aan 't kruishout heeft gehangen. 
voor het menselijk geslacht  al zijn onschuld werd Hem straf  Starre rotsen houden U,  
in Gods hand gegeven.  en zijn leven sterven.   rots des heils, gevangen.  
    
4. 't Is goed, o Heer,        5. Hoe wonderlijk, 
Gij hoeft de eer        uitzonderlijk 
van God niet meer te staven.     een sabbat is gekomen: 
Leggen wij ons bij U neer,       eens voor al heeft Hij het juk 
in uw dood begraven.       van ons afgenomen. 
 
Heenzending en Zegen  Amen (3x)                            
 
 
We verlaten in stilte de kerk 
 
 
De dienst gaat verder op de Paasmorgen 
 
 
 
De volgende Erediensten zijn op: 
16-04 om 08.45 uur 1e Paasdag – Voorganger ds. H.J. van Maanen 
16-04 om 10.30 uur Gezinsdienst – Voorganger ds. A.H. van Veluw 
16-04 om 19.00 uur Paaszangdienst – Voorganger ds. G.H. Labooy 
17-04 om 09.30 uur 2e Paasdag – Voorganger G.H. Labooy 

  LITURGIE voor Goede Vrijdag van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op 14 april 2017 

  Aanvang: 19.30 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Jet Roetman 
             Organist: Henk van der Weerd 

Koster: Gerrit en Marrie 
Thema: Goede Vrijdag 

Zingen voor de dienst  
Hemelhoog 233 (Gez. 78) Laat me in U blijven, groeien 
Hemelhoog 513: Eet het brood met mij 
 
Woord van welkom 
Zingen Psalm 22 : 1 en 7 
1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij / en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,  
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? / Hoe blijft Gij zwijgen ?  
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen / bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,  
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten / in klacht op klacht.  
  
7. Het grauw dringt op, als honden van rondom, / doorboort mijn hand en voet en brengt mij om.  
Mijn lijf verteerde tot de lege som / van mijn geraamte.  
Zij kennen voor een stervende geen schaamte, / lachen hem uit die zich niet kan verweren,  
en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren, / hun tot een buit. 
 
Bemoediging en groet / Gebed van toenadering 
Zingen Psalm 22 : 2 
2. Nochtans, op U, o God die heilig zijt / en troont op lofgezangen, U gewijd  
door Israël dat Gij hebt uitgeleid, / steunt ons vertrouwen,  
immers, de vaad’ren bleven op U bouwen, / dat Gij hen naamt in heilige bescherming:  
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming, / hen niet beschaamd. 
 
Verootmoediging / Gebed om de Heilige Geest 
 
Lezen Schriftlezing Marcus 20 : 15 - 32 
Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen.21 Ze dwongen een voorbijganger die 
net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te 
dragen. 22 Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent. 23 Ze 
wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. 24 Ze kruisigden hem 
en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. 25 Het was in 
het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. 26 Het opschrift met de aanklacht tegen 
hem luidde: ‘De koning van de Joden’. 27 Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de 
een rechts van hem, de ander links. 29 De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven 
de spot met hem: ‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer 
opbouwt, 30 red jezelf toch door van het kruis af te komen.’ 31 Ook de hogepriesters en de 
schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, 
maar zichzelf redden kan hij niet; 32 laat die messias, die koning van Israël, nu van het kruis 
afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden beschimpten 
hem. 



Zingen Hemelhoog 286 
1. Vader, vol van vrees en schaamte,    2. Heer ontferm U over ons, 
buigen wij voor U.       die schuldig voor U staan. 
Heel uw werk door ons vertreden,     U bent onze God en Redder, 
klaagt ons, mensheid aan bij U.     neem ons in uw liefde aan. 
 
3. Vader, in dit uur der waarheid,     4. Vul ons met uw heil'ge Geest, 
keren w'ons tot U.       geef vuur en kracht steeds weer. 
O, vergeef ons, Heer herstel ons,     Ieder zal uw macht aanschouwen, 
maak ons hart en leven nieuw.     dat wij uw naam verhogen Heer. 

dat wij uw naam verhogen Heer. 
Lezen Kol 1 : 12 - 15 
12 Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die 
alle heiligen wacht in het licht. 13 Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons 
overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de 
vergeving van onze zonden. 
 
15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: 
16 in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het 
onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. 
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, 
om in alles de eerste te zijn: 
19 in hem heeft heel de volheid willen wonen 
20 en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, 
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 
 
Verkondiging Kol. 1 : 19 - 20 
in hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen 
verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het 
kruis. 
 
Zingen Hemelhoog 466 : 1 en 3    
1. Vaste rots van mijn behoud,   3. Zie, ik breng voor mijn behoud 
als de zonde mij benauwt,    U geen wierook, mirr' of goud; 
laat mij steunen op uw trouw,   moede kom ik, arm en naakt, 
laat mij rusten in uw schaûw,   tot de God, die zalig maakt, 
waar het bloed door u gestort,   die de arme kleedt en voedt, 
mij de bron des levens wordt.   die de zondaar leven doet. 
 
 

DIENST VAN BROOD EN WIJN 
Inzameling van de gaven  
1e collecte: Stichting Sozo (plek voor jongeren in slobbenwijk) 
2e collecte: Pastoraat en Eredienst  
3e collecte: Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen (daarna komen predikant en twee ambtsdragers 
naar de tafel) 
 
Gebed over de gaven en voorbede 

Zingen Hemelhoog 523 (staande als geloofsbelijdenis)  
1. Ik geloof in God de Vader  2. Ik geloof in Jezus Christus 
die een bron van vreugde is,   die voor ons ter wereld kwam. 
louter goedheid en genade,    Zoon van God en Zoon des Mensen 
licht in onze duisternis.    goede Herder, Offerlam. 
Hij, de Koning van de kosmos,   Door te lijden en te sterven 
heel de schepping zingt zijn eer   groot is het geheimenis 
heeft uit liefde mij geschapen   schenkt Hij mij het eeuwig leven, 
en tot liefde keer ik weer.    dat uit God en tot God is. 
 
3. Ik geloof dat mijn Verlosser / door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, / uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is mijn lichaam - / door de wijn - dit is mijn bloed - 
geeft de Vredevorst mij vrede, / maakt Hij alle dingen goed. 
 
Tafelgebed 
Laten we met ons hart bij de Heer zijn, Laten we dank brengen aan de Heer onze God…… 
Daarom zingen wij uit alle macht, met allen die zijn trouw geweest: 
 
Lied 405 : 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. 
 
Gedachtenis  
v. Gezegend zijt Gij, God onze Vader, en gezegend is Jezus die komt in uw Naam….. 
 
Aanroeping van de Heilige Geest:  
v. Zend dan, o God, Uw Heilige Geest…. 
 
Onze Vader ..... 
 
Vredegroet 
 
De ambtsdragers nodigen de eerste tafel uit (druivensap is er direct tegenover de dominee) 
 
Viering  
 
Zingen na de 1e tafel Lied 381: 2  
2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, / het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet / in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 
 
Zingen na de 2e tafel Lied 381: 4  
4. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid, / voor onrechtvaardigen gerechtigheid, 
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt / en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament. 
 
 


