
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op zondag 7 april 2019 om 9.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Ada Vahl-Stuart
Organist: dhr. Jeroen van der Scheer
Kosters: Gert en Jeanet Kragt

   Thema: ‘Gedwongen om te volgen’
Zingen voor de dienst:
- Lied van de maand: Lied 656 (‘Ik ben de wijnstok’)
- Lied 576b:2,3,4,5,6,7 (‘O hoofd zo hoog verheven’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 40:5,7
5. O HEER, onthoud mij uw ontferming niet
 en laat uw goedertierenheid
 mij toch bewaren in de tijd
 dat ik word overstelpt door mijn verdriet.
 Mijn ongerechtigheden
 laten mij niet met vrede,
 mijn moed wordt mij ontroofd.
 Mijn zonden slaan mij neer.
 Mijn God, ik tel er meer
 dan haren op mijn hoofd.

7. Laat wie uw heil beminnen hier en nu
 in U verheugd zijn, U ter eer
 uitroepen: groot is onze HEER!
 Laat wie U zoeken jubelen in U!
 Al leef ik in ellende,
 de Here zal het wenden,
 de Heer ziet naar mij om.
 Gij die mijn helper zijt,
 mijn God die mij bevrijdt,
 o toef niet langer, kom!

Stil gebed/Bemoediging en Groet

Zingen als gebed om ontferming: Lied 547:1,4,5,6 
1. Met de boom des levens
 wegend op zijn rug
 droeg de Here Jezus
 Gode goede vrucht. 



Refrein:
 Kyrie eleison,
 wees met ons begaan,
 doe ons weer verrijzen
 uit de dood vandaan.

4. Laten wij God loven,
 leven van het licht,
 onze val te boven
 in een evenwicht,
 Refrein:

5. Want de aarde jaagt ons
 naar de diepte toe,
 maar de hemel draagt ons,
 liefde wordt niet moe.
 Refrein:

6. Met de boom des levens
 doodzwaar op zijn rug
 droeg de Here Jezus
 Gode goede vrucht.
 Refrein:

Gods gebod

Zingen: Gez. 181:1,3,4,6
1. Noem de_overtreding mij, die Gij begaan hebt,
 het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt,
 waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden,
 noem mij uw zonden.

3. Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft,
 U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft!
 Om voor mijn schuld verzoening te verwerven,
 moest Gij dùs sterven?

4. Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide
 de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden,
 de heer zich voor de schulden zijner knechten
 aan ‘t kruis liet hechten.

6.	 O	liefde,	voor	dit	offer	van	uw	leven,
	 wat	kan	ik,	dan	mijzelf	ten	offer	geven,
 opdat ik nooit, hetzij ik leev’ of sterve,
 uw liefde derve!

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



Schriftlezing: Lukas 23:26-32 (NBV)
26Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene 
aan, die net de stad binnenkwam (die van de akker kwam). Ze legden het kruis 
op zijn rug en lieten het hem achter Jezus aan dragen. 27Een grote volksmenigte 
volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem 
weeklaagden. 28Jezus keerde zich echter naar hen om en zei: ‘Dochters van 
Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen, 29want weet, de 
tijd zal aanbreken dat men zal zeggen: “Gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de 
moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd.” 
30Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen: “Val op ons neer!” en tegen 
de heuvels: “Bedek ons!”31Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het 
verdorde hout dan niet te wachten staan?’ 32Samen met Jezus werden nog twee 
anderen, beiden misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden.

Matteüs 27:32 (HSV)
32Toen	zij	op	weg	gingen,	troffen	zij	een	man	uit	Cyrene	aan,	van	wie	de	naam	
Simon was; die dwongen zij om Zijn  kruis  te dragen.

Markus 15:21 (HSV)
21En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, 
de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn  kruis  droeg.

Zingen kinderlied: Elb. 439
1. Hoger dan de blauwe luchten
 en de sterretjes van goud
 woont de Vader in de hemel
 die van alle kind’ren houdt.

2. Ook voor zieke kind’ren zorgt Hij,
 kent hun tranen en hun pijn,
 ja, voor groten en voor kleinen
 wil de Heer een helper zijn.

3. Daarom vragen wij eerbiedig,
 vouwen onze handjes saam:
 Heer die altijd naar ons luistert,
 neem nu ons gebedje aan.
 Amen.

Verkondiging
 
Zingen: Lied 913:3,4
3. Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zo ik mocht ik durfde niet.
 Ach, hoe zou ik mij vergissen,
 als Gij mij de keuze liet!
 Wil mij als een kind behandlen,
 dat alleen de weg niet vindt:



 neem mijn hand in uwe handen
 en geleid mij als een kind.

4. Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand,
 loop ik met gesloten ogen
 naar het onbekende land.

Paasproject kindernevendienst

Dankgebed

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

Zingen: Lied 575:2,4 
2. Gij die alles hebt gedragen
 al de haat en al de hoon,
 die beschimpt wordt en geslagen,
 Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon,
 als de minste mens gebonden,
 aangeklaagd om onze zonde.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.

4. Alle leed hebt Gij geleden,
 Gij gedragen met geduld.
 Als een worm zijt Gij vertreden
 zonder schuld, om onze schuld,
 opdat wij door U verheven
 als verlosten zouden leven.
 Duizend, duizendmaal, o Heer,
 zij U daarvoor dank en eer.

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 vanvaond.
  Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. G.H. Labooy


