
                                    Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente 
                                    ‘De Hoeksteen’  Vierde Lijdenszondag 
                                    19 maart 2017 om 9.30 uur.
                                    Voorganger: ds. A.H. van Veluw
                                    Ouderling van dienst: mevr. Agathe Driegen
                                    Organist: dhr. H. van der Weerd
                                    Kosters: Jan en Berta

                              Thema: ‘Vergeven en vergeten?

Zingen voor de dienst:
- Opw. 350 Vader vol van vrees en schaamte,
- Opw. 428 (Amazing Grace) Genade, zo oneindig groot

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 32:1,2
1. Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven
 en toegedekt al wat hij had misdreven,
 God rekent hem zijn dwalingen niet aan-
 heil hem, die recht voor God is komen staan!
 Ik kwijnde weg, zolang ik zwijgen wilde,
 in zelfbeklag mijn levenskracht verspilde,
 want dag en nacht woog zwaar op mij uw hand,
 mijn leven werd zo dor als dorstig land.

2. Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden;
 ik weet dat ik uw wet heb overtreden.
 Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,
 maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld.
 Laat daarom tot U komen uw beminden,
 stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.
 Duistere vloeden stormen op hen aan,
 Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 575:1,4,6
1. Jezus, leven van ons leven,
 Jezus, dood van onze dood,
 Gij hebt U voor ons gegeven,
 Gij neemt op U angst en nood,
 Gij moet sterven aan uw lijden
 om ons leven te bevrijden.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.

Dankgebed

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor Stichting Galilea
             2e collecte bestemd voor  Pastoraat en Eredienst

Zingen: Gez. 440:1,2,3
1. Ik heb de vaste grond gevonden,
 waarin mijn anker eeuwig hecht:
 de dood van Christus voor de zonden,
 van eeuwigheid als grond gelegd.
 Die grond zal onverwrikt bestaan,
 als aarde en hemel ondergaan.

2. Het is het eeuwige erbarmen,
 dat mijn besef te boven gaat,
 het zijn de liefdevolle armen,
 het is zijn hart, dat openstaat.
 Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
 die Hem het hart gebroken heeft.

3. O afgrond, waarin alle zonden
 verzinken en niet meer bestaan!
 O diep geheim van Christus’ wonden,
 het oordeel is te niet gedaan!
 O Heer, uw bloed roept voor altijd:
 barmhartigheid, barmhartigheid!

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 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. G.H. Labooy

  Woensdag 22 maart is er weer een Vesperdienst
   aanvang: 19.30 uur 



4. Alle leed hebt Gij geleden,
 Gij gedragen met geduld.
 Als een worm zijt Gij vertreden
 zonder schuld, om onze schuld,
 opdat wij door U verheven
 als verlosten zouden leven.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.

6. Dank zij U, o Heer des levens,
 die de dood zijt doorgegaan,
 die Uzelf ons hebt gegeven
 ons in alles bijgestaan,
 dank voor wat Gij hebt geleden,
 in uw kruis is onze vrede.
 Voor uw angst en diepe pijn
 wil ik eeuwig dankbaar zijn.

Gods gebod: 1 Johannes 4:7-10

Zingen: Lied 1008:1
1. Rechter in het licht verheven,
 koning in uw majesteit,
 louter ons geringe leven,
 scheld ons onze schulden kwijt,
 laat uw vleugelen ons omgeven,
 troost ons met uw tederheid.

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

Schriftlezing: Genesis 27:41-44 (NBV) 
41 Van toen af haatte  Esau  zijn broer omdat zijn vader hem had gezegend, en 
hij zei bij zichzelf: Het duurt niet lang meer of de dagen van  rouw  om mijn vader 
breken aan, dan vermoord ik  Jakob. 42 Toen  Rebekka  vernam wat haar oudste 
zoon  Esau  van plan was, liet ze haar jongste zoon  Jakob  bij zich komen. ‘Luister,’ 
zei ze, ‘je broer  Esau  zint op wraak, hij wil je  vermoorden. 43 Doe daarom wat 
ik zeg, mijn zoon: vlucht onmiddellijk naar mijn broer  Laban  in  Charan. 44 Blijf 
voorlopig bij hem, totdat de woede van je broer bedaard is.

Schriftlezing: Genesis: 33:1-7 (NBV) 
1 Plotseling zag  Jakob   Esau  op zich afkomen, met vierhonderd man. Toen 
verdeelde hij de  kinderen  over Lea,  Rachel  en zijn twee bijvrouwen. 2 De 
bijvrouwen en hun  kinderen  liet hij voorop gaan, Lea en haar  kinderen  daarachter, 
en  Rachel  en Jozef helemaal achteraan. 3 Zelf liep hij voor iedereen uit, en terwijl 
hij zijn broer naderde boog hij zevenmaal diep voorover. 4  Esau  rende hem 
tegemoet, sloot hem in zijn armen en kuste hem. Beiden lieten hun tranen de vrije 
loop. 5 Toen  Esau  opkeek en de vrouwen en  kinderen  zag, vroeg hij: ‘Wie heb 

je daar bij je?’  Jakob  antwoordde: ‘Dat zijn de  kinderen  die God in zijn goedheid 
aan mij, je dienaar, heeft geschonken.’ 6 Toen kwamen de bijvrouwen met hun  
kinderen  dichterbij, en zij bogen diep. 7 Daarna kwam Lea met haar  kinderen, en 
ook zij bogen diep. Ten slotte kwamen Jozef en  Rachel, die eveneens diep bogen. 

Schriftlezing: Lukas 17:3b-6 (NBV)
Indien je broeder (of zuster) zondigt, spreek hem dan ernstig toe; en als hij 
berouw heeft,  vergeef  hem.4 En als hij zevenmaal op een dag tegen je zondigt 
en zevenmaal naar je terugkeert en zegt: “Ik heb berouw,” dan moet (zul) je hem  
vergeven.’
5 Toen zeiden de  apostelen  tegen de  Heer: ‘Geef ons meer geloof!’ 6 De  Heer  
zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die 
moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en 
hij zou jullie gehoorzamen.

Zingen: Ps. 103:3,4
3. Hij is een God van liefde en genade,
 barmhartigheid en goedheid zijn de daden
 van Hem die niet voor altijd met ons twist,
 die ons niet doet naar alles wat wij deden,
 ons niet naar onze ongerechtigheden
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

4. Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
 boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
 zijn liefde en zijn goedertierenheid.
 Zo ver verwijderd ‘t westen is van ‘t oosten,
 zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
 de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
 Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Gez. 259 
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!

Kinderen komen terug van de nevendienst
Paasproject en lied
1. 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. 

2. 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.

2. Hoor goed, nu is het bijna tijd. 
 Jezus gaat naar Getsemane. 
 Hij bidt en voert een zware strijd, 
 geen enk’le leerling waakte mee.




