
Thema: ‘White Ribbon Day’ (‘Witte doekendag’)

Zingen voor de dienst:
- HH 304 (‘Ik wil zingen van mijn Heiland’)
- Gez. 187 (‘Daar gaat een lam en draagt de schuld’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 118:1,9
1. Laat ieder ‘s HEREN goedheid prijzen,
 zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Dit zij het lied der priesterkoren:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
 Gij, die den HEER vreest, laat het horen:
 Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
 juicht nu met ons en weest verblijd.
 O God, geef thans uw gunstbewijzen,
 geef thans het heil door ons verbeid.
 Gezegend zij de grote koning
 die tot ons komt in ‘s HEREN naam.
 Wij zeegnen u uit ‘s HEREN woning,
 wij zegenen u al tezaam.

Stil gebed/Bemoediging en Groet

We blijven staan en belijden zingend ons geloof: HH 479:1,3,4
1.Heer, U bent mijn leven.
de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg
de waarheid die,mij leidt.
Uw woord is het pad
de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft.
zolang als ik besta.
Ik zou niet meer vrezen.
want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.
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3.Heer, U bent mijn kracht,
de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven
zal ons scheiden Heer.
Zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb,
heeft U mij bevrijd.
En in  uw vergeving leef ik nu.



4.Vader van dit leven, ik geloof in U.
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U.
Kom hier in ons midden,
Geest van liefd’ en kracht.
U die via duizend wegen, ons hier samen bracht.
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit,
om het zaad te zijn van Gods rijk.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezingen (HSV):
- Leviticus 16:7-10 + 15-16a + 20-22 + 29-30 
7De beide bokken moet hij naar de ingang van de ontmoetingstent brengen, en 
daar, ten overstaan van de HEER, 8moet hij door loting vaststellen welke bok 
bestemd is voor de HEER en welke voor Azazel. 9De bok die door het lot voor de 
HEER bestemd is, moet hij als reinigingsoffer opdragen; 10de 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.

15Daarna 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. 16Zo voltrekt hij aan de heilige ruimte de verzoeningsrite 
voor de onreinheden en overtredingen van de Israëlieten, voor al hun zonden.

20Nadat 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. 21Hij 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. 
22De bok neemt alle zonden van het volk met zich mee, naar een verlaten gebied.

29De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht: De tiende dag van 
de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen 
enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die 
bij jullie wonen.
30Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken opdat jullie van 
al je zonden gereinigd worden en de HEER weer rein tegemoet kunnen treden.

- Matteüs 27:45-49
45Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. 
46Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: 
‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij 
verlaten?’ 47Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om 
Elia!’ 48Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en 
in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. 
49De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden.’



- Hebreeën 9:11-14
11Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede 
dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – 
die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping 
12voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met 
bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een 
eeuwige verlossing verworven. 13Want als het lichaam van wie onrein is al 
wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed 
van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, 14hoeveel te 
meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf 
heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden 
die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

Zingen: Ps. 22:1,7
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.

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.

Verkondiging 

Zingen: Opw. 629
1. Hoe kan ik verder leven,
 hoe moet ik verder gaan,
 Kan ik ooit vergeven, 
 wat mij is aangedaan.
 De wonden in mijn ziel,
 de haat en bitterheid,
 lijken niet te helen
 niet door woorden, niet door tijd.
   Refrein:
     Maar als er vergeving is/kan er genezing zijn
     van de pijn en het verdriet /diep van binnen
     Als er vergeving is,/kan er genezing zijn
     En de weg van herstel /kan beginnen.

2. O God, ik heb U nodig
 Ik kan het zelf niet.
 Ik lijk haast te verstikken
 In angst en in verdriet.
 Hoe kan ik ooit vergeven
 zoals U mij vergeeft,
 dwars door alles heen
 wat mij beschadigt heeft.



3. Geef mij de kracht van Uw liefde,
 om verder te gaan 
 ook al zal er een litteken 
 blijven bestaan.
 Want is Uw liefde niet sterker 
 dan de dood
 Uw vergeving niet dieper 
 dan mijn nood.

Dankgebed

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

Zingen (lied van de maand) Lied 550
1. Verheug u, gij dochter van Sion,
 en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
 Uw koning rijdt binnen,
 het rijk gaat beginnen,
 de zalige tijden,
 Hij komt ons bevrijden
 rechtvaardig, zachtmoedig,
 de aarde zal spoedig
 een bloeiende tuin zijn 
 van vrede en recht,
 de Heer heeft het heden gezegd.

3. Verheug u, gij dochter van Sion,/en jonkvrouw Jeruzalem, juich!
 Zijn daden, zij zullen/de aarde vervullen,
 voor jood en voor heiden/door dood en door lijden
 draagt Hij met zich mede/de blijdschap, de vrede,
 Hij rijdt op een ezel. 
 Hij lijdt als een knecht,/zo brengt Hij het leven terecht.
 
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 voor Aflossing en onderhoud Kerkelijke gebouwen
Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 De volgede Erediensten zijn vastgesteld voor zondag 25 maart (palmzondag)
  Aanvang: 8.45 uur, voorganger: ds. A.H. van Veluw
   Aanvang: 10.30 uur ds. H.J. van Maanen
  Aanvang: 19.00 uur, voorganger: ds. G.H. Labooy

 Refrein:
 Want waar Uw vergeving is,
 zal genezing zijn
 van de pijn en het verdriet, 
 diep van binnen
 Waar Uw vergeving is
 zal genezing zijn,
 en de weg van herstel kan beginnen.(2x)


