
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 11 maart 2018 om 10.00 uur.

Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: Alinde Hofstede
Organist: Henk van der Weerd
Kosters:Richard en Rene

    
    Thema: ‘Heilige Verkwisting’
Zingen voor de dienst:
- Oefenlied: Opw. 470 (‘Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed’) 
- Lied van de maand: Lied 550 (‘Verheug u, gij dochter van Sion’)  

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 22:1,3
1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij
 en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei,
 en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
 Hoe blijft Gij zwijgen?
 Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
 bij dag, bij nacht.Tot U slechts kan ik vluchten,
 maar krijg geen rust geen 
 antwoord op mijn zuchten in klacht op klacht.

3. Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.
 Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.
 Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,
 al die mij smaden.
 Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:
 `Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,
 Hij zal u redden naar zijn welbehagen’,
 zo klinkt hun spot.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Ps. 22:4,6,7,10
4. Gij die mijn ogen ‘t levenslicht ontsloot,
 mij hebt geroepen uit de moederschoot,
 mij aan mijn moeders borst een rustplaats 
 bood, voor kwaad beveiligd,
 Gij hebt mij U ten eigendom geheiligd.
 Gij, die alleen mijn God zijt en mijn Vader,
 blijf mij niet ver, want nu het onheil nadert
 helpt mij niet één.



6. Ik vloei daar heen, als water in het zand.
 Mijn vlees en been verloor zijn vast verband,
 mijn hart werd was, dat in mijn ingewand
 geen vorm bewaarde./Hebt Gij, o God, mij uit het stof der aarde
 eenmaal verhoogd, dat ik in ‘t stof zou sterven?
 Mijn tong en keel zijn als gebroken scherven,/mijn kracht verdroogt.

7. Het grauw dringt op, als honden van rondom,
 doorboort mijn hand en voet en brengt mij om.
 Mijn lijf verteerde tot de lege som /van mijn geraamte.
 Zij kennen voor een stervende geen schaamte,
 lachen hem uit die zich niet kan verweren,
 en delen reeds, al dobbelend, zijn kleren,/hun tot een buit.

10. Want geenszins achtte mij de HEER gering,
 die lag vernederd in vernedering.
 Hij heeft mijn leven aan vernietiging/niet prijsgegeven!
 Hij heeft zijn aanschijn over mij verheven
 en op mijn woord, dat met geween en klagen
 oprees tot Hem om zijne hulp te vragen,/heeft Hij gehoord!

Gods gebod

Zingen: Ps. 32:2,3
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.

3. Gij zijt, o HEER, mijn schuilplaats en mijn haven,
 Gij zult aan mij al uw beloften staven.
 Wat mij benauwt, Gij stelt U aan mijn zij,
 omringt met liedren van bevrijding mij!
 Gij zult mij voortaan door uw trouw bewaken,
 Gij zult mijn leven vol van vreugde maken.
 Ik zal mijn weg lichtvoetig verder gaan,
 Gij gaat mij voor, Gij maakt voor mij ruim baan.

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

Schriftlezing: Marcus 14:1-11 (NBV)
1De volgende dag zou het feest van Pesach en het Ongedesemde brood 
beginnen. De hogepriesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid 
om hem door middel van een list gevangen te nemen en te doden. 2Ze zeiden 



bij zichzelf: Tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand.
3Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden 
– aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een 
albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze 
brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. 4Sommige aanwezigen zeiden 
geërgerd tegen elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? 5Die olie had immers 
voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden 
we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen haar uit. 6Maar Jezus zei: 
‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds voor mij 
gedaan. 7Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen 
bewijzen wanneer je maar wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. 8Wat ze kon, 
heeft ze gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op 
mijn begrafenis. 9Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws 
verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’
10Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters om hem aan hen uit 
te leveren. 11Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen 
geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leveren.

Zingen: Lied 558:1,3,8,9
1. Jezus, om uw lijden groot,
 om uw leven en uw dood
 die volbrengen ‘t recht van God,
 Kyrie eleison.

8. Om de doornen van uw kroon,
 om de geesling en de hoon,
 roepen wij, o Mensenzoon,
 Kyrie eleison.

Kinderen gaan naar de nevendienst

Verkondiging 

Zingen: Gez. 95:1 
1. Nu bidden wij met ootmoed en ontzag 
 de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
 in hemel en op aarde aanzijn gaf,/dat, naar zijn heerlijk wezen,
 Hij ons de kracht des Heiligen Geestes geve/en de Messias bij ons intrek neme.
 Zijn liefde is de grondslag van ons leven,/de oorsprong van ons hart.

Kinderen komen terug van de nevendienst
Uitzending Liza van der Linde
Zingen: Opw. 717
1. Stil, mijn ziel, wees stil /en wees niet bang
 voor de onzekerheid van morgen.
 God omgeeft je steeds;
 Hij is er bij in je beproevingen en zorgen.
Refrein:

3. Om de zalving door een vrouw,
 vreugde-olie, geur van rouw,
 teken van wat komen zou,
 Kyrie eleison.

9. Om uw kruis, Heer, bidden wij,
 om de speerstoot in uw zij,
 ga aan onze schuld voorbij,
 Kyrie eleison.



God, U bent mijn God /en ik vetrouw op U
en zal niet wankelen./Vredevorst, vernieuw
een vast geest binnenin mij,/die rust in U alleen

2. Stil, mijn ziel, wees stil
 en dwaal niet af;
 dwars door het dal zal Hij je leiden.
 Stil, vertrouw op Hem/en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding.
Refrein:

Dankgebed

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

Zingen: Ps. 89:6,14,18
6. Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,
 uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.
 Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide
 als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,
 en als herauten gaan U voor op al uw schreden
 uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

14. En toch, en toch hebt Gij verstoten en gesmaad
 den koning die Gij zelf gezalfd hebt naar uw raad,
 toch toornt Gij op uw knecht, hij is van U verstoken,
 zijn kroon ligt in het stof, zijn sterkte is gebroken.
 Geen wal, geen toren weert de plunderende bende.
 Het nabuurvolk bespot zijn bittere ellende.

18. Uw vijanden, o HEER, uw vijanden rondom,
 hoe honen zij uw knecht, o God van David, kom!
 Het spoor is uitgewist van uw gezalfde koning.
 Herstel in heerlijkheid het land van melk en honing.
 Laat Davids zoon de spot der heidenen beschamen.
 Geloofd zij God de HEER voor eeuwig. Amen,

Heenzending en Zegen

Amen van de gemeente op de dienst: Lied 415:3
3. Amen, amen, amen!/Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,/Amen, God, uw naam ter eer!

De collecte bij de uitgang is bestemd 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 welkomstdienst

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.


