
Pastorale mededelingen 
 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven  

1e collecte: Christelijk Noodhulpcluster - hongersnood Afrika 
 2e collecte: Pastoraat en Eredienst 
 
Zingen Slotlied 968 : 1, 2 en 5 
1. De ware kerk des Heren,    2. Door God bijeen vergaderd, 
in Hem alleen gegrond,    één volk dat Hem behoort, 
geschapen Hem ter ere,    als kinderen van één Vader; 
de bruid van zijn verbond,    één doop, één Geest, één woord. 
dankt aan zijn dood het leven.   Zo offert allerwege 
Hij is haar Bruidegom.    de kerk U lof en prijs. 
Want God, zo staat geschreven,   Eén naam is aller zegen, 
zag naar zijn dienstmaagd om.   één brood is aller spijs. 
 
5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Zegen (3x amen, gezongen)  
 
Gelegenheid tot geluk- en zegenwensen voor de nieuwe belijdende lidmaten 
 

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

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
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 
14-04 om 09.30 uur Heilig Avondmaal – Voorganger ds. A.H. van Veluw 
14-04 om 19.30 uur Heilig Avondmaal – Voorganger ds. G.H. Labooy 
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 ds. H.J. van Maanen 

  LITURGIE voor Palmzondag van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 9 april 2017 

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

Ouderling van dienst: Wilma Limburg 
             Muzikale medewerking: Gerwin van der Plaats, Sander Zwier,  

                                                     Dianne Kragt, Jenitha Potkamp en Sanne Lindeboom 
Koster: Gerrit en Marrie 

 
 

Openbare Belijdenis van het Geloof van 
 
 
 

   Piet van den Berg  
Alex van den Hoorn 

Hans Potkamp 
Jessica Potkamp 

Adrie Bastiaannet 
Maarten van der Heijden 

Filip Kok 
Bianca Last 

Elco van Driel 
Bertrick Schrijver 
Mathilde Visscher 
Sanne Lindeboom 
Gideon Dokter 
Annet Genuit 
Raj Rozendaal 

Meiny Bostelaar 
Simon Visscher 
Geline  Dunnik  

 
 
 
 

Thema: Volg de weg van Christus Jezus, 
nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 

(Kol. 2:6) 
 



Zingen voor de dienst 
Hemelhoog 667: Wees stil voor het aangezicht van God 
Lied 569: Toen Jezus wist 
 
 
Woord van welkom 
 
 
Zingen Psalm 25 : 1 en 7 
1. HEER, ik hef mijn hart en handen  7. Gods verborgen omgang vinden 
op tot U, beslecht mijn zaak.    zielen waar zijn vrees in woont; 
Weer van mij de smaad en schande   't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
van mijns vijands leedvermaak.    naar zijn vreê verbond getoond. 
Ja, zij worden zeer beschaamd    d' Ogen houdt mijn stil gemoed 
die de goede trouw verachten,    opwaarts, om op God te letten: 
maar wie uw gebod beaamt,    Hij, die trouw is, zal mijn voet 
mag gelovig U verwachten.     voeren uit der bozen netten. 
 
 
Stil gebed - Bemoediging en groet 
 
 
Verootmoediging  
 
 
Zingen Opw. 461 
Mijn Jezus mijn Redder,  
Heer er is niemand als U. 
laat elk moment, al wat ik denk, 
vol zijn van Uw liefde Heer. 
 
Mijn Schuilplaats mijn Trooster, 
veilige toren van kracht. 
adem en stem, al wat ik ben, 
brengen U voortdurend eer. 
 
Juich voor de Heer heel de aarde wees blij 
zing voor de Koning en Zijn heerschappij 
bergen aanbidden de zee juicht mee  
bij het horen van Uw Naam. 
 
U wil ik prijzen voordat wat U schiep 
mijn leven lang loven want U heb ik lief 
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
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Kindermoment: “de tijd staat stil” (kinderen mogen naar voren) 
 
Zingen projectlied 
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 
De tijd staat stil - zo lijkt het echt -  
op Golgota, maar dit gevecht  
laat zien hoe vrees’lijk Jezus lijdt:  
duistere Godverlatenheid.  
 
Kinderen mogen naar de nevendienst 
 
Lezing Kol. 2 : 6 – 12  
Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. 7 Blijf in hem 
geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld 
van dankbaarheid. 8 Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en 
misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de 
machten van de wereld en niet op Christus. 9 Want in hem is de goddelijke volheid 
lichamelijk aanwezig, 10 en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en 
krachten, bent ook u van die volheid vervuld. 11 In hem bent u ook besneden, niet 
door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het 
aardse lichaam. 12 Toen u gedoopt werd bent u immers met hem begraven, en met 
hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de 
dood heeft opgewekt.  
 
Verkondiging 
 
Zingen Opw 616 (2x) 
1. Houd mij dicht bij U.    Refrein 
Laat me nooit meer gaan.     U bent mijn doel. 
Voor u leg ik mij leven neer.    U bent mijn hartsverlangen. 
Verlangend naar u vriendschap Heer.   U bent mijn doel. 
U alleen begrijpt      Houd mij heel dicht bij U. 
Wat ik nodig heb. 
U liefde die mij warmte geeft. 
Als U mij in uw armen neemt 
Leid mij naar u hart. 
Breng mij terug naar u. 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst                                                                                -7- 



Lezing N.T. Marcus 15 : 22 - 39 Jezus wordt gekruisigd  (lezing KND) 
22Ze brachten hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent. 23Ze 
wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. 24Ze 
kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat 
zou krijgen. 25Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. 26Het 
opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: ‘De koning van de Joden’. 27Samen met 
hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. 29De 
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, 30red jezelf toch 
door van het kruis af te komen.’ 31Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden 
maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen: ‘Anderen heeft hij gered, maar 
zichzelf redden kan hij niet; 32laat 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. 
33Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 
34Aan 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?’ 35Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hoor, hij 
roept Elia!’ 36Iemand 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.’ 37Maar Jezus slaakte een luide kreet en 
blies de laatste adem uit. 38En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot 
onder in tweeën. 39Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn 
laatste adem zag uitblazen, zei hij: ‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’ 
 
Zingen Hemelhoog 649  
Licht van de wereld u scheen in mijn duisternis, nu mag ik zien wie u bent. 
Liefde die maakt dat ik u wil kennen heer, bij u wil zijn elk moment. 
 
Refrein 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik herkennen als mijn heer. 
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig  
u bent zo geweldig goed voor mij! 
 
Hemelse Heer, U, die hoog en verheven bent, Koning vol glorie en macht, 
bent als een kind naar de wereld gekomen, legde Uw heerlijkheid af. Refrein (2x) 
 
En nooit besef, ik hoe U leed, 
de pijn die al mijn zonde deed. (2x) 
Refrein       
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Presentatie 
Broeders en zusters,  
De heilige Doop vertelt én verzekert ons dat wij in het verbond van Gods genade 
opgenomen zijn. Zo dragen wij door de doop een eeuwig merkteken: van zijn liefde 
en trouw, zijn vergeving en ontferming. Ja, het is het teken dat wij zijn eigendom zijn, 
zoals de Heer door de mond van Jesaja sprak: vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb 
u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn! 
 
Enkele van onze geloofsleerlingen, hebben de wens uitgesproken 
om vandaag openlijk van hun geloof te getuigen en zo hun doop te beamen. 
 
Wij noemen hen bij hun doopnamen: Petrus Antonius (Piet), Alex Gerjan, Johannes 
(Hans), Jennigje (Jessica), Arend, Maarten Christiaan, Filip Johannes Sebastiaan, 
Bianca, Marc Leonard (Elco), Berend Christiaan (Bertrick), Margriet Gerlinde 
(Mathilde), Sanne Johanna Cornelia, Gerrit Gideon, Johanna Margretha (Annet), Raj 
Singh, Meiny, Siemen Jan (Simon) en Geertje Geline,  
 
 
Bijdrage van de geloofsleerlingen 
 
 
Zingen Opw 717 (Luisterlied) 
1. Stil mijn ziel wees stil,    2. Stil mijn ziel wees stil 
en wees niet bang     en dwaal niet af  
voor de onzekerheid van morgen.   dwars door het dal zal Hij je leiden 
God omgeeft je steeds    stil, vertrouw op Hem 
Hij is er bij,      en hef je schild  
in je beproevingen en zorgen.   tegen de pijlen van verleiding Refrein 
 
Refrein 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
3. Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt  
Refrein (2x) 
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Allen gaan staan 
Jullie die je doop willen beamen, en u allen die uw doop wilt gedenken, schaamt u 
niet de Christus te belijden en spreekt in uw hart, in gemeenschap met de kerk der 
eeuwen: 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemelen en van de 
aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen.  
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader 
voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet gemaakt, één van wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt 
zijn. Die om ons mensen en om ons heil is afgedaald uit de hemel en vlees geworden 
is van de Heilige Geest uit de maagd Maria en mens is geworden. Die voor ons 
gekruisigd is onder Pontius Pilatus, die geleden heeft en begraven is. Ten derden 
dagen is Hij opgestaan volgens de Schriften, en opgevaren ten hemel is Hij nu gezeten 
aan de rechterhand van God de Vader, en Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te 
oordelen de levenden en de doden en Zijn Koninkrijk zal geen einde hebben. 
En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de 
Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt 
wordt, die heeft gesproken door de profeten. En één heilige en apostolische kerk. Wij 
belijden één doop tot vergeving der zonden en wij verwachten de opstanding der 
doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. (Gemeente gaat zitten)                   
 
 
Gelofte 
Nu je je geroepen weet om Jezus te volgen en met heel de kerk te belijden dat Hij de 
weg is, de waarheid en het leven, 
 
Aanvaardt je dan de roeping om de goede strijd van het geloof te strijden, je Heiland  
altijd te volgen en zijn Naam te belijden met woord en daad? 
 
Wil je je aandeel op je nemen in het leven van de gemeente rondom Schrift en Tafel, 
naar de gaven die God zelf je door zijn Heilige Geest wil schenken? 
 
Wil je volharden in geloof, lofzang en gebed, en in alles met vreugde medewerken, 
in de verwachting van de komst van zijn Rijk? 
 
Belijdenis en zegen 
 
 
Zingen Lied 363 (staande) 
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!                 -4- 

Vraag aan de gemeente 
Belooft u deze kinderen van God te ontvangen in uw midden, te dragen in uw gebeden 
en samen met hen de weg van het Koninkrijk te gaan?  Antwoord: Ja 
 
 
Zingen Lied 416 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.    
 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
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