
Liturgie voor de Eredienst van de
Hervormde Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 18 juni 2017 om 19.00 uur

Voorganger: ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Laurens Oosterbroek
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta

THEMA: Jezus, offer voor onze schuld

Zingen voor de dienst:
‘Meester men zoekt U wijd en zijd’ (LvdK 170: 1, 2)
‘Wat zou ik zonder U geweest zijn?’ (NLB 800: 1, 3)   

Welkom en mededelingen

Aanvangslied ‘Zie toch hoe goed’ (Psalm 133: 1, 2, 3)
1.	 Zie	toch	hoe	goed,	hoe	lieflijk	is	‘t	dat	zonen	
 van ‘t zelfde huis als broeders samenwonen.
 Eén liefdeband houdt hen tezaam.
 De zegen van Gods hoog verheven naam
 daalt op hen neer vol zoete tederheid,
 als olie die den priester wijdt.

2. Als olie die Aärons baard en kleren
 met geur doordringt, zo is de gunst des Heren
 voor wie eendrachtig samen zijn.
 Als dauw is het, die ligt zo mild en rein
 op Hermons top en daalt op Sion neer.
 ‘t Wordt al een tuin voor God den Heer.

3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,
 hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
 en leven tot in eeuwigheid.

Stil gebed / Bemoediging / Groet

Zingen lied ‘Heer, uw bloed dat reinigt mij’ (OPW 315)
Heer, uw bloed dat reinigt mij,
doet mij leven en maakt mij vrij.
Heer, uw bloed dat nam mijn plaats
in	het	offer	dat	U	bracht.
En U wast mij witter dan de sneeuw, / dan de sneeuw.
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. (2x)



Geloofsbelijdenis

Zingen lied ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ (OPW 334)
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons,
levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid.
  Kom heilge geest, stort op ons Uw vuur.
  Zend Uw rivier, laat Uw heil heel de aard vervullen,
  spreek Heer Uw woord, dat het licht overwint.

Heer ik wil komen in Uw nabijheid,
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren,
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij. (refrein)

Gebed

Schriftlezing: Leviticus 16: 3-11 en 15-22:
3. Dit moet  Aäron  bij zich hebben wanneer hij de  heilige  ruimte betreedt: een stier voor 
een		reinigingsoffer		en	een	ram	voor	een		brandoffer.	4.	Hij	moet	een		heilige			linnen			tuniek		
aantrekken en een  linnen  broek dragen. Hij moet een  linnen   gordel  om zijn middel binden 
en zijn hoofd met een  linnen   tulband  bedekken. Dat is  heilige   kleding; voordat hij die 
aantrekt, moet hij zijn lichaam met water wassen. 5. Van de Israëlieten moet hij twee 
bokken	voor	een		reinigingsoffer		in	ontvangst	nemen	en	een	ram	voor	een		brandoffer.
6.	De	stier	biedt		Aäron		aan	als		reinigingsoffer		namens	zichzelf,	om	voor	zichzelf	en	zijn		
familie   verzoening  te bewerken. 7. De beide bokken moet hij naar de ingang van de  
ontmoetingstent  brengen, en daar, ten overstaan van de HEER, 8. moet hij door loting 
vaststellen welke bok bestemd is voor de HEER en welke voor Azazel. 9. De bok die door 
het	lot	voor	de	HEER	bestemd	is,	moet	hij	als		reinigingsoffer		opdragen;	10.	de	bok	die	door	
het lot bestemd is voor Azazel moet levend voor de HEER blijven staan om  verzoening  
mee te bewerken, en daarna de woestijn in worden gestuurd, naar Azazel.
11.	Aäron		moet	de	stier	voor	zijn	eigen		reinigingsoffer		aan	de	HEER	opdragen,	om	voor	
zichzelf en zijn  familie   verzoening  te bewerken.
15.	Daarna	moet	hij	de	bok	voor	het		reinigingsoffer		van	het	volk	slachten,	en	het		bloed		
naar de  heilige  ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het  bloed  moet hij hetzelfde 
doen als met het  bloed  van de stier: hij moet het op de verzoeningsplaat en op de grond 
ervoor sprenkelen. 16. Zo voltrekt hij aan de  heilige  ruimte de verzoeningsrite voor de 
onreinheden en  overtredingen  van de Israëlieten, voor al hun  zonden. Hetzelfde moet hij 
doen met het voorste deel van de  ontmoetingstent, die in hun kamp staat, te midden van 
alle  onreinheid  van het volk. 17. Er mag niemand in de  ontmoetingstent  zijn, vanaf het 
moment dat hij die binnengaat om de verzoeningsrite te voltrekken tot het ogenblik waarop 
hij de  tent  verlaat. Nadat hij voor zichzelf en zijn  familie  en voor de hele gemeenschap van 

Staan wij oog in oog met U Heer,
daalt Uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar tastbaar word U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij. (refrein)



Israël de verzoeningsrite heeft voltrokken, 18. moet hij naar buiten gaan, naar het  altaar  
dat bij de ingang staat. Ook daaraan moet hij de verzoeningsrite voltrekken. Hij moet wat  
bloed  van de stier en van de bok aan de  horens  van het  altaar  strijken, 19. en vervolgens 
met zijn vinger het  altaar  zevenmaal met het  bloed  besprenkelen. Zo reinigt hij het van de  
onreinheid  van de Israëlieten en heiligt hij het weer.
20. Nadat  Aäron  de verzoeningsrite heeft voltrokken aan de  heilige  ruimte, het voorste deel 
van de  ontmoetingstent  en het  altaar, moet hij de andere, nog levende bok laten brengen. 
21. Hij legt dan zijn beide handen op de kop van de bok en spreekt alle  wandaden  en 
vergrijpen van de Israëlieten openlijk uit, alle  zonden  die ze hebben begaan. Zo legt hij 
alle  zonden  op de kop van de bok. Daarna moet hij het dier de woestijn in sturen, onder 
de hoede van iemand die daarvoor is aangewezen. 22. De bok neemt alle  zonden  van het 
volk met zich mee, naar een verlaten gebied.
Romeinen 3: 22-25:
22. God schenkt vrijspraak aan allen die in  Jezus   Christus  geloven. En er is geen 
onderscheid. 23. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; 24. en 
iedereen wordt uit  genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen 
omdat hij ons door  Christus   Jezus  heeft verlost. 25. Hij is door God aangewezen om door 
zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. 
Efeziërs 5: 1-2:
1. Volg dus het voorbeeld van God, als  kinderen  die hij liefheeft, 2. en ga de weg van de  
liefde,	zoals		Christus,	die	ons	heeft	liefgehad	en	zich	voor	ons	gegeven	heeft	als	offer,	als	
een geurige gave voor God.
Kolossenzen 1: 15-20:
15. Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene  van heel de schepping: 
16. in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het 
onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem 
geschapen. 17. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. 18. Hij is het hoofd van het 
lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene  van de doden, om in alles de eerste te 
zijn: 19. in hem heeft heel de volheid willen wonen 20. en door hem en voor hem alles met 
zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door  vrede  te brengen met zijn  
bloed  aan het  kruis.
 
Zingen lied ‘Het is geen offervuur’ (Psalm 40: 3, 4)
3.	 Het	is	geen	offervuur	wat	U	behaagt,	/	Gij	wilt,	Heer,	dat	ik	naar	U	hoor	
 en zelf ontsluit Gij mij het oor: /  Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd.
 Mijn God, ik draag uw wetten, /  om op uw wil te letten,
 gedurig bij mij om. / Het boek schrijft over mij.
 Gij hoordet hoe ik zei: / ‘O Here, zie, ik kom!’

4. Ik breng de blijde boodschap van uw recht / aan al wie U zijn toegedaan,
 dat zij uw wonderen verstaan / in ‘t woord dat Gij mij op de lippen legt.
 Ik spreek dat woord met klaarheid, / opdat uw trouw en waarheid
 door elk begrepen wordt. / Heer, ik weerhoud mij niet,
 maar loof U in mijn lied / met een blijmoedig hart.

Verkondiging



Zingen lied ‘Jezus, leven van ons leven’ (NLB 575: 1, 3, 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.

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.

Gebeden

Inzameling van de gaven: 1e collecte bestemd voor de Diaconie                                             
             2e collecte bestemd voor Pastoraat & Eredienst
	 	 	 	 									3e	collecte	Aflossing	&	Ond.	Kerkelijke	gebouwen

Zingen lied ‘Wees gij mijn toevlucht’ (NLB 263) 
1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
 de morgen die ik ondanks alles verwacht.
 Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,
 die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,
 bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,
 de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,
 het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,
 een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.
 De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,
 wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

Zegen (antwoord gemeente: Amen, amen, amen)

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: 
 teruggave collecte Roemenië project 

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?
De volgende Erediensten zijn op 25 juni:
  om 9.30 uur, voorganger ds. A.H. van Veluw (voorbereiding H.A.)
  om 19.00 uur, voorganger ds. R. van Putten (Jongerendienst)

3. Die gewillig waart ten dode,
 in het duister van de pijn
	 U	ten	offer	hebt	geboden,
 hoe verlaten moet Gij zijn,
 troosteloos aan ‘t kruis gehangen
 opdat wij uw troost ontvangen.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.


