
Viering Heilig Avondmaal
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 2 juli 2017 om 19.00 uur
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Kees Postumus
Organist: dhr. Henk van der Weerd
Kosters: 

Zingen voor de dienst:
- Oefenlied: Lied 395 Op de avond, toen de uittocht...
- Opw. 623 Laat het huis gevuld zijn
- Opw. 125 Heer, ik kom tot U

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 118:7,8
7. Ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden
 de poorten der gerechtigheid.
 Laat mij de voorhof binnentreden
 en loven ‘s Heren majesteit.
 Dit is de poort, de poort des Heren,
 Gods knechten zullen binnengaan.
 God van mijn heil, U wil ik eren,
 nu ik uw antwoord heb verstaan.

8. De steen, dien door de tempelbouwers
 veracht’lijk was een plaats ontzegd,
 werd tot verbazing der beschouwers
 ten hoeksteen door God zelf gelegd.
 Dit werk is door Gods alvermogen,
 door ‘s Heren hand alleen geschied.
 Het is een wonder in onz’ ogen.
 Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Lied 558:1,4,5
1. Jezus, om uw lijden groot,
 om uw leven en uw dood
 die volbrengen ‘t recht van God,
 Kyrie eleison.

4. Om het brood, Heer, dat Gij breekt,
 om de beker die Gij reikt,
 om de woorden die Gij spreekt,
 Kyrie eleison.

Thema: ‘Paaslam’



5. Here, om uw bloedig zweet,
 als Ge alleen de wijnpers treedt,
 om de kelk vol bitter leed,
 Kyrie eleison.

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

Schriftlezing: Exodus 12:1.14 (NBV)
1De HEER zei tegen Mozes en Aäron, nog in Egypte: 2‘Voortaan moet 
deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. 3Zeg tegen de hele 
gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een 
lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één. 4Gezinnen die te klein zijn om een 
heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houd-
end met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. 5Het mag het jong 
van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier 
van één jaar oud is zonder enig gebrek. 6Houd dat apart tot de veertiende van 
deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in 
de avondschemer slachten. 7Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een 
dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken. 
8Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht, met ongedesemd brood en 
bittere kruiden. 9Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar 
uitsluitend geroosterd, en in zijn geheel: met kop, poten en ingewanden. 10
Zorg dat er de volgende morgen niets meer van over is. Mocht er toch iets 
overblij ven, dan moet je dat verbranden. 11Zo moeten jullie het eten: met je 
gordel om, je sandalen aan en je staf in de hand, in grote haast. Dit is een 
maaltijd ter ere van de HEER, het pesachmaal. 12Ik zal die nacht rondgaan door 
Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van 
het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want 
ik ben de HEER. 13Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie 
huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik 
Egypte straf, jullie niet treffen.
14Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn, die je moet vieren als een feest 
ter ere van de HEER. Dit voorschrift blijft voor altijd van kracht, alle komende 
generaties moeten die dag vieren. 

Zingen: Lied 723:2
2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
 drijft rusteloos de eeuwen voort
 wat mensen ook verzinnen.
 En waar de weg onvindbaar scheen
 mochten wij door geloof alleen
 de tocht opnieuw beginnen.
 Gij hebt de vaderen bevrijd
 en uit het diensthuis uitgeleid
 naar ‘t land van melk en honing.
 Hervorm, herschep ook ons geslacht,
 opdat het door de wereldnacht
 de weg vindt naar uw woning.



Verkondiging 

Zingen: Lied 487:2,3
2. Eer zij God die onze Vader
 en die onze Koning is.
 Eer zij God die op de aarde
 naar ons toe gekomen is.
 Gloria in excelsis Deo,

3. Lam van God, Gij hebt gedragen
 alle schuld tot elke prijs,
 geef in onze levensdagen
 peis en vreê kyrieleis.
 Gloria in excelsis Deo,

Onderwijzing

Gebed

Zingen: Lied 395
1. Op de avond, toen de uittocht
 uit Egypte werd gevierd,
 en de matse werd gebroken
 en de wijn werd ingeschonken,
 toen heeft Jezus aan zijn mensen
 een geheim geleerd:

 Refrein:
 Wij gaan rond met het brood,
 wij gaan rond met de wijn,
 want iedereen mag leven
 en vrolijk zijn.
 Wij gaan rond met het brood,
 wij gaan rond met de wijn,
 want iedereen mag leven
 en vrolijk zijn.

3. Op die avond, toen de beker
 werd gezegend door de Heer,
 zei Hij: wat jullie misdeden,
 dat is nu voorgoed verleden,
 je mag leven van vergeving,
 nu en telkens weer.
Refrein:
  

2. Op die avond van het paasfeest
 heeft Hijzelf ons uitgelegd,
 dat het brood ons werd gegeven
 als een teken van zijn leven,
 dat Hij uitdeelt aan zijn mensen,
 dat heeft Hij gezegd.
Refrein:

4. Op die maaltijd van het paasfeest,
 op de avond voor zijn dood
 zei Hij: zelf zal Ik er bij zijn
 op het feest waar jullie vrij zijn,
 op de maaltijd die God aanricht,
 en dat feest wordt groot!
Refrein:



Zingen bij 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 een brood zijn wij,
 een lichaam en Gij zijt het hoofd.
 Een 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

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

Zingen: Ps. 149:1,5
1. Halleluja! laat opgetogen
 een nieuw gezang den Heer verhogen.
 laat allen die Gods naam belijden
 zich eensgezind verblijden.
 Volk van God, loof Hem die u schiep;
 Israël, dank Hem die u riep.
 Trek, Sion, in een blijde stoet
 uw Koning tegemoet.

5. Nu zal, gelijk er staat geschreven,
 Gods volk in volle vrede leven.
 De boze vijand is verslagen.
 Prijs ‘s Heren welbehagen!
 Na het duister der wereldnacht
 blinkt de luister van Gods geslacht.
 Hemel en aarde stemmen saam
 en prijzen ‘s Heren naam.

Heenzending en Zegen
Amen (3x)

De collecte bij de uitgang is bestemd voor Aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?
 De volgende Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 9 Juli 2017
  Aanvang: 9.30 uur Voorganger: ds.A.H. van Veluw(overstapdienst groep 5)

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.


