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Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 
De volgende Erediensten zijn op: 
03-03-2019 om 19.00 uur ,Voorganger Ds. A.H. van Veluw.  
                                            Voortzetting Heilig Avondmaal 
10-03-2019 om 10.00 uur, Voorganger Ds. G.H. Labooy 
 
 



        LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 03-03-2019 

 Aanvang: 10.00 uur 
   Voorganger: Ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Jan Kraan  
                             Organist: Gerwin van der Plaats 

Koster: Harry Dekker en Richard Kragt 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Viering Heilig Avondmaal   

 Toerusting Welkomstdienst 
1e lijdenszondag 
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3. Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 

 
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 
 
 
Gebed 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
               2e collecte voor: Pastoraat en Eredienst 
 
 
Zingen Lied 416: 1 en 4 
 
1.Ga met God en Hij zal met je zijn, 

 jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4.Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn Naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
 
 
Zegen (3x amen) 
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Kindermoment 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Verkondiging 
 
Zingen HH 233:1 
1. Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland, die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. 

Uitleg Avondmaal 
 
Gebed 
 
Zingen Lied 23b: 1, 2 en 4 
1.De Heer is mijn Herder!     2. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust;        Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij zal mij geleiden         Hij brengt mij op wegen 
naar grazige weiden.        van goedheid en zegen, 
Hij voert mij al zachtkens      Hij schraagt me als ik wankel, 
aan waatren der rust.        Hij draagt me als ik viel. 
 

4.	De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 

 
Tijdens de tafels zingen we Psalm 103: 1, 3 en 5 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
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Zingen voor de dienst 
Lied 215: 1 en 2 ‘Ontwaak o mens’ 
Opwekking 797 ‘Breng ons samen’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Psalm 72: 1 en 4 
1.Geef, Heer, de koning uwe rechten 

en uw gerechtigheid 
aan 's konings zoon, om uwe knechten 
te richten met beleid. 
Dan ruist op alle bergen vrede, 
heil op der heuvlen top. 
Hij zal geweldenaars vertreden, 
maar armen richt hij op. 
 

4.Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Opwekking 42 
‘k Stel mijn vertrouwen         Hem heb ik lief, 
op de Heer, mijn God.         zijn vrede woont in mij. 
Want in zijn hand            'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
ligt heel mijn levenslot.         Hij is mij steeds nabij. 
 
Wetslezing: Johannes 13: 2-5 en 12-17 
2Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen 
Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te 
verraden. 3Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat 
hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, 4stond 
tijdens de maaltijd op. 
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 Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om 5en goot water in 
een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en 
droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.  
 
12Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en 
ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg 
hij. 13‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want 
dat ben ik ook. 14Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen 
heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; 
wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16Waarachtig, ik 
verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant 
niet meer dan wie hem zendt. 17Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen 
begrijpt, maar er ook naar handelt.  
 
 
Zingen Opwekking 705 
1.Aan de maaltijd wordt het stil,   2. In de wereld wordt het stil, 

als de Meester knielen wil,       als wij doen wat Jezus wil 
en vol liefde als een knecht       en gaan dienen als een knecht, 
elk apart de voeten wast        zoals Hij ons heeft gezegd. 
en zegt:                 Hij zei: 

 
Refrein 

Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, 
dit is wat de wereld ziet van Mij, 
als je Mij gaat volgen. 
Toon mijn liefde aan de ander, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 
dien de ander, 
zo heb Ik ook jou liefgehad. 

 
 
Gebed  
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Lezing Lukas 6: 39-49 
39Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: ‘Kan de ene blinde de andere 
blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil? 40Een leerling staat 
niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen 
gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. 41Waarom kijk je naar 
de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen 
oog niet opmerkt? 42Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter in 
je oog verwijderen,” terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, 
verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien 
om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.43Een 
goede boom brengt geen slechte vruchten voort, en evenmin brengt een 
slechte boom goede vruchten voort.  
44Elke boom kun je aan zijn vruchten kennen, want van distels pluk je 
geen vijgen en van doornstruiken geen druiven. 45Een goed mens brengt 
uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht 
mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar 
het hart vol van is daar loopt de mond van over. 
46Waarom roepen jullie “Heer, Heer” tegen mij, maar doen jullie niet wat 
ik zeg? 47Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar 
mijn woorden luistert en ernaar handelt: 48hij lijkt op iemand die bij het 
bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond 
legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, 
maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was. 49Wie wel naar 
mijn woorden luistert maar niet doet wat ik zeg, lijkt op iemand die een 
huis bouwde zonder fundament, zodat het meteen instortte toen het 
water ertegen beukte en er alleen een bouwval overbleef.’ 
 
Zingen Psalm 68:7 
7. God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Heere Heere doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 


