
Liturgie voor de Eredienst 
van de Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’                                                                                       
op Goede Vrijdag 14 april 2017 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Wim Last
Organist: dhr. Gerwin van der Plaats
Kosters: Beheer
     ‘De dorst van Jezus’

Zingen voor de dienst:
- Opw. 430 (Heer, ik prijs uw grote naam)
- Lied 972:1,2,4,5,8,9 (Hoe goed, o Heer, is ‘t hier te zijn)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 63:1,3
1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
 Naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen.
 Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
 die leven zijt en leven laat.
 O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
 en dorsten naar U in een land,
 waarop de zon verzengend brandt,-
 schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen: Opw. 614
1. Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
 met een kruis op zijn rug 
 en een doornenkroon.
 Hoor, de menigte schreeuwt en roept:
 ‘Kruisigt Hem!’ Zo gaf God zijn eigen Zoon.

2. Zie het Lam aan het kruis 
 daar op Golgotha, als de koning   
 der Joden wordt hij veracht.
 Zie de liefde voor ons in zijn ogen 
    staan/als hij roept: ‘Het is volbracht’.
Refrein: 

3.In het rijk van de dood is Hij 
 neergedaald. 
 Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan.
 Maar de steen van het graf is nu 
 weggehaald,
 Jezus leeft, Hij is opgestaan.
(Refrein)

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

3. Wanneer ik wakend in de nacht
 mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
 dan mag ik weer uw goedheid proeven;
 uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
 Waar zich uw vleugels breed 
 ontvouwden, zing ik mij van mijn zorgen  
 vrij./ Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
 door uw hand word ik vastgehouden.

Refrein: 
Ja, ik dank U voor uw genade, 

o Heer,
dat U het kruis voor mij droeg.

   U bewijst uw genade 
aan mij telkens weer. 

Uw genade is mij genoeg.

       4.  En nu kom ik tot U met 
  vrijmoedigheid,met ontzag 
  en respect kniel ik voor U neer.
  U bent Koning en God tot 
  in eeuwigheid,
  U bent Jezus, de hoogste Heer.
      Refrein:
  Uw genade is mij genoeg 2x



Schriftlezingen: Johannes 19:16-30
16Toen droeg  Pilatus  hem aan hen over om hem te laten  kruisigen.
Zij voerden  Jezus  weg;17hij droeg zelf het  kruis  naar de zogeheten Schedelplaats, 
in het Hebreeuws Golgota. 18Daar  kruisigden  ze hem, met twee anderen, aan 
weerskanten één, en  Jezus  in het midden. 19Pilatus  had een inscriptie laten maken 
die op het  kruis  bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus  uit Nazaret, koning van de  Joden’. 
20Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar  Jezus  
gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel  Joden  gelezen. 
21De hogepriesters van de  Joden  zeiden tegen  Pilatus: ‘U moet niet “koning van de  
Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van de  Joden”.’ 
22‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van  Pilatus.
23Nadat ze  Jezus  gekruisigd hadden, verdeelden de  soldaten  zijn  kleren  in vieren, voor 
iedere  soldaat  een deel. Maar zijn  onderkleed  was in één stuk  geweven, van boven tot 
beneden. 24Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten 
wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn  
kleren  onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de  soldaten  deden.
25Bij het  kruis  van  Jezus  stonden zijn moeder met haar zuster,  Maria, de vrouw van 
Klopas, en  Maria  uit Magdala. 26Toen  Jezus  zijn moeder zag staan, en bij haar de  leerling  
van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen 
de  leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die  leerling  haar bij zich in huis.
28Toen wist  Jezus  dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling 
te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29Er stond daar een vat zure  wijn; ze staken er 
een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30Nadat  Jezus  
ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Johannes 4:14
Jezus zei: ‘Wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het 
water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig 
leven geeft.’

Johannes 6:35
‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei  Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger 
meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.

Johannes 7:37-38
Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond  Jezus  in de tempel, en hij 
riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! 38“Rivieren van levend water 
zullen stromen uit het  hart  van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift.’

Zingen: Ps. 69:5 
5. Verberg uw aangezicht niet voor uw knecht,
 bang is het mij te moede, houd mij staande.
 Gij kent mijn smaad, mijn schande en mijn schaamte,
 spreek over hen die mij benauwen recht!
 Nergens is troost en nergens medelij!
 Gal is mijn spijs, azijn krijg ik te drinken.
 Kom nader, Heer, en maak mijn leven vrij
 dat mij het hart niet gans en al ontzinke.



Verkondiging 

Zingen: Lied 653:3, 5 en 7
3. Gij zijt het water ons ten leven;
 de bronnen van de eeuwigheid
 zijn ons ter lafenis gegeven,
 zijn doorgebroken in de tijd.
 O Gij, die als een bron ontspringt
 in elk die tot U komt en drinkt.

7. O Christus, ons van God gegeven,
 Gij tot in alle eeuwigheid
 de weg, de waarheid en het leven,
 Gij zijt de zin van alle tijd.
 Vervul van dit geheimenis
 uw kerk die in de wereld is.

De betekenis van het avondmaal 

Gebed 

Inzameling van de gaven:
1e collecte: Kerk in Aktie- St. Sozo (plek voor jongeren in sloppenwijken Zuid Afrika)
2e collecte: Pastoraat en Eredienst
3e collecte: Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen

Zingen: Lied 382
1. O alle gij dorstigen, komt tot de stromen
 en gij die geen geld hebt, treedt nader en eet.
 Ja, zonder uw geld en uw goed moogt gij komen.
 Om niet staat de tafel des Heren gereed
 met wijn en met melk uit Gods eigen domeinen
 voor al zijn genodigden, groten en kleinen.

2. Waarom toch uw geld en uw moeite te geven
 voor wat niet verzadigt, het hart niet verblijd?
 Komt allen tot Mij en uw ziel zal herleven
 van spijs en van drank die voor eeuwig gedijt.
 Hier weet gij met harten, met handen en monden
 dat God met zijn volk zich voorgoed heeft verbonden.

3. O zoekt toch de Here, hier wordt Hij gevonden.
 Aanbidt Hem en prijst Hem, hier is Hij nabij.
 Nu is het de goede, gezegende stonde.
 Nu maakt Hij van blaam en van smetten u vrij.
 De vallende mensen die nu zich bekeren
 zijn heiligen Gods aan de tafel des Heren.

5. Gij zijt de wijnstok van het leven,
 in duizend ranken uitgebreid, 
 het leven, ons in U gegeven,
 draagt goede vruchten op zijn tijd.
 Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
 doorstroom ons met uw hartebloed.



Tijdens de tafels: Gez. 356
1. O leid mijn blindheid bij de hand,
 leid mij naar het vertrouwde feest.
 Ik ben een vreemde in dit land,
 Gij leidt mij door uw woord en Geest.
 Gij geeft aan mij, o liefde groot
 Uzelf in dit gebroken brood.

3. Verzadigd met één brood zijn wij,
 een lichaam en Gij zijt het hoofd.
 Eén lied van lof en eer maakt Gij
 het leven dat in U gelooft.
 O liefde die ontbloeit uit pijn
 wij zijn van U in brood en wijn.

Dankgebed

We doven de Paaskaars:
‘Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon verduister-
de. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tem-
pel doormidden. En Jezus riep met luide stem:‘Vader, in uw handen leg ik geest.’ 
Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.’ (Lucas 23: 44-46)

Zingen: Lied 590:1,2 en 3
1. Nu valt de nacht.
 Het is volbracht:
 de Heer heeft heel zijn leven
 voor het menselijk geslacht
 in Gods hand gegeven.

3. Hoe slaapt Gij nu, die men zo ruw
 aan ‘t kruishout heeft gehangen.
 Starre rotsen houden U,
 rots des heils, gevangen.

Heenzending en Zegen
Amen (3x)
    
We verlaten in stilte de kerk
  

 De volgende Eredienst is vastgesteld voor vanavond.
 Aanvang: 19.30 uur voorganger: ds. G.H. Labooy (voorzetting H.A.)
 
 Paaszondag: 
 Aanvang:   8.45 uur voorganger: ds. H. van Maanen
 Aanvang: 10.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw (gezinsdienst)
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy (Zangdienst)

2. Wij die hier zitten bij elkaar
 in een aanbidding, licht en stil,
 maak ons uw zoetheid openbaar,
 ons een van hart en een van wil,
 als ranken naar omhoog geleid,
 o wijnstok van de eeuwigheid.

2. De wereld gaf
 Hem slechts een graf,
 zijn wonen was Hem zwerven;
 al zijn onschuld werd Hem straf
 en zijn leven sterven.


