
Pastorale mededelingen / Gebeden 
 
Zingen Psalm 63 : 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. 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte: Dorcashulp 
    2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied Opw 770 
1. Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
2. Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
4. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
5. O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
Zegen (3x amen, gezongen) 

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

De volgende Erediensten zijn op: 
02-04 om 19.00 uur Welkomstdienst - Voorganger ds. H.J. van Maanen  
09-04 om 09.30 uur Palmzondag - Belijdenisdienst - Voorganger ds. G.H. Labooy 
09-04 om 15.00 uur Belijdenisdienst - Voorganger ds. G.H. Labooy 
09-04 om 19.00 uur Voorbereiding HA – Voorganger ds. A.H. van Veluw 

LITURGIE voor de 6e Lijdenszondag van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 2 april 2017 

  Aanvang: 09.30 uur 
   Voorganger: Ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Cor Witteveen 
 Muzikale medewerking: Gerwin en de Cantorij  

Koster: Richard en René 
 

Thema: “Rechter over levenden en doden, berecht door een sterveling” 
Mineke Kok – Jager en Jaap Bezemer worden bevestigd als ouderling 

 
Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 286: Vader vol van vrees en schaamte 
Lied 1008: Rechter in het licht verheven 
 
Woord van welkom 
 
Zingen Psalm 43 : 1, 2 en 3 
1. O God, kom mijn geding beslechten,  2. Zijt Gij dan niet mijn burcht gebleven,  
verlos mij van wie U versmaadt.   de sterke vesting van mijn hart?  
Boosdoeners willen met mij rechten,  Waarom hebt Gij dan nu mijn leven  
die niet aan trouw en waarheid hechten.  aan mijn belagers prijsgegeven?  
Doe mij ontkomen aan hun haat,   Waarom ga ik gebukt van smart,  
o HEER, mijn toeverlaat.    gekleed in somber zwart?  
 
3. O Here God, kom mij bevrijden, / zend mij uw waarheid en uw licht  
die naar uw heil’ge berg mij leiden, / waar Gij mij woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht / kom voor uw aangezicht. 
 
Stil gebed / Bemoediging en groet 
 
Inleiding bij het thema 
 
Zingen Hemelhoog 205 
1. Waarom bleef U zo stil   2. Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U vroegen     Toen ze U vonden 
Bent U de koning der Joden   En als een dief wilden vangen 
Waarom bleef U zo stil    Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U sloegen     Toen ze U bonden 
En aan een kruis wilden doden   En aan een hout wilden hangen 
Dacht U aan ons     Dacht U aan ons 
En dat U de Vader zou zien    En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons     Dacht U aan ons 
Misschien      Misschien 



3. Waarom zei U geen woord / Toen ze zo spuugden / En U bespotten en lachten 
Waarom zei U geen woord / Toen ze U duwden / En U naar Golgotha brachten 
Dacht U aan ons / En dat U de Vader zou zien / Dacht U aan ons / Misschien 
 
 
Verootmoediging 
 
 
Zingen Lied 562 : 1 en 2 
1. Ik wil mij gaan vertroosten  2. Mijn zuchten en mijn kermen 
in Jesu lijden groot.     zie aan, genadig God! 
Al heeft 't gestaan ten boosten,   Eilaas, wil mijns ontfermen, 
het mocht nog worden goed.   al heb ik uw gebod 
Al om mijn zondig leven    versmaad te meen'ger ure, 
ben ik met druk bevaân.    ik wil mij beet’ren gaan. 
Dat wil ik gaan begeven:    Dit doet mijn herte treuren: 
o Jesu, zie mij aan!     o Jesu, zie mij aan! 
 
Leefregel  
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
 
Lezing N.T. Marcus 15 : 1 - 15 Jezus wordt ondervraagd door Pilatus 
1’s Ochtends in alle vroegte kwamen de hogepriesters, de oudsten en de 
schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te 
hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. 
2Pilatus vroeg hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ Hij antwoordde: ‘U zegt het.’ 
3De hogepriesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. 4Pilatus vroeg hem 
toen: ‘Waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen?’ 
5Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. 6Pilatus had de 
gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. 
7Op dat moment zat er een zekere Barabbas gevangen, samen met de andere 
opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. 8Een grote groep mensen trok 
naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. 
9Pilatus vroeg hun: ‘Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ 10Want hij 
begreep wel dat de hogepriesters hem uit afgunst hadden uitgeleverd. 11Maar de 
hogepriesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. 
12Toen zei Pilatus tegen hen: ‘Wat wilt u dan dat ik doe met die man die u de koning 
van de Joden noemt?’ 13En ze begonnen weer te schreeuwen. ‘Kruisig hem!’ riepen 
ze. 14Pilatus vroeg: ‘Wat heeft hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden nog harder: 
‘Kruisig hem!’ 
15Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus 
leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten geselen. 

Zingen Gezang 177 : 1 en 3 
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 
in deze zee verzinken mijn gedachten:  
o liefde die, om zondaars te bevrijden,  
zo zwaar moest lijden.  
 
3. O allerheiligst, onuitspreek’lijk wonder:  
de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder.  
O wreed geding; wie kan geheel doorgronden  
de vloek der zonden. 
 
Project: “Het is vijf voor twaalf” (Kinderen mogen naar voren) 
 
Zingen projectlied 
Refrein      Couplet 
Wij zijn op weg naar het moment    Het is nu bijna vijf voor twaalf.  
dat alles anders is voorgoed,     De Heer, Hij zwijgt in dit verhaal.  
want Jezus die ons falen kent,     Barabbas vrij, en met veel spot  
Hij sterft voor ons, maakt alles goed.   oordeelt het volk de Zoon van God.  
 
Verkondiging 
 
Zingen Lied 576b : 1, 3 en 4 
1. O hoofd vol bloed en wonden,    3. O Heer uw smaad en wonden, 
bedekt met smaad en hoon,     ja alles wat Gij duldt, 
o hoofd zo wreed geschonden,    om mij is het, mijn zonden, 
uw kroon een doornenkroon,    mijn schuld, mijn grote schuld. 
o hoofd eens schoon en heerlijk    O God ik ga verloren 
en stralend als de dag,     om wat ik heb gedaan, 
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!     als Gij mij niet wilt horen. 
Ik groet U vol ontzag.     Zie mij in liefde aan. 
 
4. Houdt Gij mij in uw hoede, / Gij die uw schapen telt, 
o bron van al het goede, / waar uit mijn leven welt. 
Gij die mijn ziel wilt laven / met liefelijke spijs, 
Gij overstelpt met gaven / tot in het paradijs.  
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Dienst van de bevestiging 
 
Zingen Lied 363 
Dat s Heren zegen op u daal, / zijn gunst uit Sion u bestraal, 
Hij schiep t heelal, zijn naam ter eer / looft, looft dan aller heren Heer! 


