
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 24 maart 2019 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: dhr. Henk van Dijk
Organist: dhr. Gerwin van der Plaats
Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove

   Thema: ‘Petrus durft niet te kiezen’
Zingen voor de dienst:
- Lied van de maand: Lied 151 (‘Ik zing voor de Heer en ik prijs zijn gezag’)
- Opw. 614 (‘Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 6:1,3
1. HEER, toon mij uw genade,
 straf mij niet naar mijn daden,
 ik was in kwaad verblind.
 Komt mij uw hand kastijden,
 sla mij met medelijden
 als uw weerspannig kind.

3. Keer weder, red mijn leven!
 Wil mij toch uitkomst geven:
 uw goedheid is zeer groot.
 Want wie kan U gedenken,
 wie kan U ere schenken
 in ‘t donker van de dood?

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen als gebed om ontferming: Ps. 22:1,8 
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.



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!

De tien geboden

Zingen: Lied 795
1. Wat ons bond, God, is verbroken,
 onze liefde is gedoofd.
 Niemand kan de wond nog helen 
 zwijgend buigen wij het hoofd.

2. Vul de stilte met uw adem,
 alle druk is ons te veel.
 Wij gaan onder in ons falen,
 als uw liefde ons niet heelt.

3. Al bent U in ons gebroken, 
 kom ons nader, maak ons vrij
 van de pijn om vroeger dagen.
 In uw vrede dooft de strijd.

4. God, die alle dingen nieuw maakt,
 zet opnieuw een toekomst in
 waar wij van uw zegen leven,
 anderen tot zegen zijn.

5. Geef geloof dat trouw kan groeien, 
 hoop op meer waarachtigheid,
 liefde die zo lang blijft bloeien
 als uw liefde ons geleidt.

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

Schriftlezing: Lukas 22:54-62 (NBV)
54 Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem naar het huis 
van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand. 55 Ze staken een vuur 
aan midden op de binnenplaats en gingen eromheen zitten; Petrus voegde 
zich bij hen. 56 Een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten, keek hem strak 
aan en zei: ‘Die man hoorde er ook bij!’ 57 Maar hij ontkende het: ‘Ik ken hem 
niet eens!’ 58 Even later merkte een ander hem op en zei: ‘Jij bent ook een van 
hen!’ Maar Petrus zei: ‘Welnee man, helemaal niet.’ 59 En ongeveer een uur 



later zei nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn 
gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ 60 Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet 
waar je het over hebt.’ En op datzelfde moment, terwijl hij nog sprak, kraaide er 
een haan. 61 De Heer draaide zich om en keek Petrus aan, en toen herinnerde 
Petrus zich de woorden van de Heer: ‘Nog voor er vannacht een haan heeft 
gekraaid zul je mij driemaal verloochenen.’ 62 Hij ging naar buiten en huilde bitter. 

Zingen kinderlied: Elb. 435
1. ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
 ‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,
 in m’n handel, in m’n wandel,
 in m’n slapen en ontwaken,
 ‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.

2. ‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,
 ‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,
 in m’n handel. in m’n wandel,
 in m’n slapen en ontwaken,
 ‘k wil Hem volgen, dag aan dag.

Kinderen mogen naar de nevendienst

Verkondiging

Zingen: Gez. 175:2,4
2. Had de Here Jezus ons niet opgezocht,
 mens onder de mensen, en ons vrijgekocht,
 Hij alleen tot sterven voor anderen bereid, -
 wij waren verloren in alle eeuwigheid.
 Kyrie eleison,
 Christe eleison,
 Kyrie eleison.

4. Lof zij U, Heer Jezus, die in grote nood
 eenzaam en verlaten stierf de bittre dood,
 U die met de Vader zult heersen voor altijd:
 leid ons arme zondaars, o Heer, ter zaligheid.
 Kyrie eleison,
 Christe eleison,
 Kyrie eleison.

Paasproject kindernevendienst

Dankgebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte bestemd voor de Diakonie
     2e collecte bestemd voor het Jeugdwerk



Zingen: Gez. 177:1,5
1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,
 in deze zee verzinken mijn gedachten:
 o liefde die, om zondaars te bevrijden,
 zo zwaar moest lijden.

5. Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?
 Ik lig in ‘t stof, maar God komt mij verhogen,
 nu ik van vijand Gods en tegenstander
 in vriend verander.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst (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 Eredienst is vanavond
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. Gerrit de Haan


