
  Goede Vrijdag
Liturgie van de Hervormde Gemeente 
de Hoeksteen op Goedevrijdag 30 maart 2018
Aanvang: 19.30 uur 
Voorganger:ds. H.J. van Maanen
Ouderling van dienst: Jan Prins
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Jan en Berta Aarten

Zingen voor de dienst:
-’Leer mij uw lijden recht betrachten’ (HH 191: 1,2,3)
-’Mijn verlosser hangt aan het kruis’ (HH 192: 1,2)

Mededelingen

Aanvangslied: ‘Mijn God, mijn God’ (psalm 22: 1,4,8)
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.

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.

8. O blijf van mij niet ver, mijn God, mijn Heer!
 Mijn Sterke, spoed U, ik behoef U zeer!
 Mijn vege rest zal zonder tegenweer
 haast zijn verslonden.
 Red dan mijn leven uit de muil der honden!
 Kom uit de klauw der leeuwen mij ontzetten!
 Laat toch uw hand hun boos geweld beletten!
 Toon mij uw trouw!

Stil gebed/ Bemoediging/ Groet

Lied: ‘Dit zal gedenken’ (psalm 22: 12, 13)
12. Dit zal gedenken wie zich nog verweert,
 tot alle natie zich tot Hem bekeert



 en voor de Koning die het al regeert zich neer zal buigen.
 De verste einden zullen het getuigen,
 dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,
 dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is,
 het Koninkrijk!

13. Eet dan , die zit in ‘s werelds overvloed,
 of daal in ‘t stof wanneer gij sterven moet, -
 bij dood of leven, voor- of tegenspoed, zult gij toch allen
 voor Gods gerechtigheid ter aarde vallen!
 Ook het geslacht, dat nog niet is geboren,
 zal eenmaal van den Heer getuigen horen,
 dat Hij ‘t volbracht!

Gebed

Schriftlezing: Exodus 12:1-13 en Lukas 22:14-22
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 houdend 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. 10Zorg dat er de volgende morgen niets meer 
van over is. Mocht er toch iets overblijven, 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.

14Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. 
15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten 
voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. 16Want ik zeg jullie: ik zal geen pesachmaal 
meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’ 
17Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef 
hem aan elkaar door. 18Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van 
de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’ 19En hij nam 
een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is 



mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te 
gedenken.’ 20Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor 
jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
21Maar weet wel dat degene die mij zal uitleveren samen met mij aan deze tafel 
aanligt. 22Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het voor hem bepaald is, 
maar wee de mens die hem zal uitleveren.’

Lied: ‘Toen onze vaderen’ (Psalm 78:5)
5. Toen onze vaadren in Egypte waren,
 toen deed Hij hen zijn wonderen ervaren.
 Hij bracht hen veilig met een hand van liefde
 dwars door de zee, toen Hij het water kliefde
 en rechts en links tot staan bracht als een muur.
 Hij ging hen voor in wolkkolom en vuur.

Verkondiging

Lied:’Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven’ (Psalm 140: 1,2)
1. Bescherm mij, HEER, behoed mijn leven,
 dat door geweld wordt overmand.
 Bedwing hen die naar onrecht streven,
 wier strijdlust elke dag ontbrandt.

2. Bescherm mij en bewaar mijn gangen.
 Als adders spuwen zij venijn.
 Hun tong is scherp als die van slangen.
 Laat mij bij U geborgen zijn.

Viering Avondmaal

Voorbede

Lied: ‘Zoals ik ben’ (NLB 377: 1,2,3,4)
1. Zoals ik ben, kom ik nabij,
 met niets in handen dan dat Gij
 mij riep en zelf U gaf voor mij 
 o Lam van God, ik kom.

3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
 tast ik naar U, die mij bemint,
 bij wie mijn ziel genezing vindt 
 o Lam van God, ik kom.

Gebed

Zingend gebed: ‘Heilig, heilig, heilig’ (NLB 405:4)
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
 hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd,
 mijn angsten en onzekerheid,
 mijn maskers en mijn ijdelheid 
 o Lam van God, ik kom.

4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
 reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
 vervult, verlicht, verwarmt Gij mij 
 o Lam van God, ik kom.



 Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
 Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Vervolg gebed, besloten met ‘Onze Vader’

Vredegroet en nodiging

Zingen na de tafels: ‘Het brood dat ons voor ogen staat’(NLB 389, melodie 
Psalm 134
1. Het brood dat ons voor ogen staat
 en zich geduldig breken laat,
 is uw gedaante, lieve Heer,
 Gij daalt als manna in ons neer.

3. Uw bloed, het raakt de lippen aan,
 de deurposten van ons bestaan,
 de dood gaat aan ons hart voorbij,
 o Lam van God, U loven wij.

Dankgebed

Inzameling van de gaven (de deurcollecte is ook in de dienst)
    1e collecte: Diaconie
    2e collecte: Pastoraat & Eredienst
    3e collecte: Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen

Lied: ‘Nu valt de nacht’ (NLB 590: 1,2,3,4)
1. Nu valt de nacht.
 Het is volbracht:
 de Heer heeft heel zijn leven
 voor het menselijk geslacht
 in Gods hand gegeven.

3. Hoe slaapt Gij nu,
 die men zo ruw
 aan ‘t kruishout heeft gehangen.
 Starre rotsen houden U,
 rots des heils, gevangen.

Zegen (3x amen) 
 in stilte verlaten wij de kerk
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2. De beker die de ronde doet,
 het is de omloop van uw bloed,
 het spreekt van een geheimenis,
 uw hartslag die ons leven is.

4. Gij die een broodhuis voor ons zijt,
 een wijngaard die het hart verblijdt,
 Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
 Gijzelf zijt onze overvloed.

2. De wereld gaf
 Hem slechts een graf,
 zijn wonen was Hem zwerven;
 al zijn onschuld werd Hem straf
 en zijn leven sterven.

4. ‘t Is goed, o Heer,
 Gij hoeft de eer
 van God niet meer te staven.
 Leggen wij ons bij U neer,
 in uw dood begraven.


