
Pastorale mededelingen  

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied: Lied 556: 1, 2, 4 en 5 

1. Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 

alle geboden worden thans voldragen, 

alle beproeving van de wildernis. 

 

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 

die Zoon van David zijt en Man van Smarte, 

Koning der Joden die de dood verdreef. 

 

4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 

aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 

ons is een lofzang in de mond gegeven, 

sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 

 

5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem 

waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 

vrede aan allen die uw naam verhogen: 

heden hosanna, morgen kruisigt Hem! 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Erediensten zijn op  

19-04 om 09:30 uur Voorganger ds. G.H. Labooy                            Bediening H.A  

19-04 om 19:00 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                   Voortzetting H.A 

21-04 om 08:45 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                  1e Paasdag 

21-04 om 10:30 uur Voorganger ds. H.J. van Maanen       Gezinspaasdienst  

21-04 om 19:00 uur Voorganger ds. G.H. Labooy 

22-04 om 09:30 uur Voorganger ds. A.H. van Veluw                      Paaszangdienst 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  Palmzondag 14 april 2019 

  Aanvang: 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Nanda de Groot 

Organist: Henk van der Weerd 

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

 

Thema: ‘Gestorven voor onze zonden’ 

 

Zingen voor de dienst 

Hemelhoog 181: Hij kwam bij ons heel gewoon 

Lied 562 Ik wil mij gaan vertroosten 

 

Woord van welkom 

 

Psalm 51: 1 en 5 

1. Ontferm U God, ontferm U, hoor mijn klacht, 

ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn zonden. 

Herstel mijn hart, zie, hoe het is geschonden. 

Door eigen schuld verzink ik in de nacht. 

Wees mij nabij naar uw barmhartigheid, 

reinig mij door uw diepe mededogen. 

Om al mijn kwaad kwelt zich mijn hart en schreit, 

mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. 

 

5. Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht, 

geef mij een vaste geest, die diep van binnen 

zonder onzekerheid U blijft beminnen, 

verwerp mij niet van voor uw aangezicht. 

Ontneem mij niet uw heilge Geest, o God, 

laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden, 

en richt geheel mijn wil op uw gebod, 

dan zal ik zondaars op uw wegen leiden. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed van toenadering 

 

Zingen als geloofsbelijdenis (staande): Lied 578  

1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,   2. Bewaar mij dat ik roemen zou 

waaraan de Prins der glorie stierf;   dan in mijn Heren Christus dood. 

ik wil om U zijn zonder trots,   Al wat ik anders noemen zou 

ik acht verlies wat ik verwierf.   is niets bij dit mysterie groot. 



3. O angst en liefde, ondereen   4. Het rode bloed, zijn koningskleed 

vermengd als water en als bloed,   bedekt het schandelijke kruis, 

zij wijzen naar het wonder heen   dat wordt door alles wat Hij leed 

van Hem die op de aarde boet.   de levensboom van ’t paradijs. 

 

5. En door zijn dood en door zijn bloed 6. De aarde zelf is veel te klein 

is nu de wereld dood voor mij.   voor wie U waarlijk loven wil. 

Ik ben gestorven, maar voor goed   Uw liefde is een groot geheim, 

van heel de dode wereld vrij.    zij vraagt geheel mijn hart en ziel. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Deuteronomium 28: 
1 Mozes sprak: ‘Als u de HEER, uw God, gehoorzaam bent en al zijn geboden, zoals ik 

ze u vandaag heb voorgehouden, zorgvuldig naleeft, zal hij u hoog boven alle andere 

volken op aarde verheffen. 2 En omdat u hem gehoorzaamt, zullen u deze zegeningen 

toevallen: 3 Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land. 5 Gezegend is de 

oogst die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. 7 De HEER zal u de overwinning 

schenken op alle vijanden die u aanvallen: als één man zullen ze op u afkomen, maar naar 

alle kanten stuiven ze uiteen.  

 
15 Maar als u de HEER, uw God, niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten, zoals ik ze 

u vandaag heb voorgehouden, niet nauwkeurig naleeft, zullen deze vervloekingen u 

treffen:16 Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt op het land. 17 Vervloekt is de oogst 

die u binnenhaalt en het deeg dat u kneedt. 25 De HEER zal de overwinning aan uw 

vijanden schenken: als één man gaat u op hen af, maar naar alle kanten zult u 

uiteenstuiven.  
32 U zult moeten aanzien dat uw zonen en dochters aan een ander volk uitgeleverd worden. 

Met smart wacht u op hun terugkeer, elke dag opnieuw, maar u staat machteloos. 

 

Zingen Lied 574: 1 

1. Glorie zij U Christus, U leed onze nood, 

U ging onze kruisweg, U stierf onze dood, 

In de nacht der nachten streed u onze strijd, 

U leed onze angsten, onze eenzaamheid. 

Kyrie eleïson, Christe eleïson,  

Kyrie eleïson. 

 

Schriftlezing: Johannes 13: 1 
1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de 

wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld 

toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.  

 

Schriftlezing: Galaten 2: 15-21  
15 Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, 16 weten we 

dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het 

geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in Christus Jezus gekomen om daardoor, 

en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de 

wet na te leven. 17 En in ons streven om door Christus rechtvaardig te worden, blijkt dat 

wijzelf ook zondaars zijn. Betekent dit dat Christus dus in dienst staat van de zonde? 

Natuurlijk niet. 18 Maar wanneer ik weer aanneem wat ik had verworpen, maak ik van 

mezelf opnieuw een overtreder. 19 Want ik ben gestorven door de wet en leef niet langer 

voor de wet, maar voor God. Met Christus ben ik gekruisigd: 20 ikzelf leef niet meer, 

maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van 

God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. 21 Ik verwerp 

Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, 

zou Christus voor niets gestorven zijn. 

 

Zingen Lied 574: 2, 3 

2. Christus is gekomen in ons aards bestaan, 

nam onze gestalte, onze zwakheid aan, 

aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid, 

Hij, de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt. 

Kyrie eleison, Christe eleison,  

Kyrie eleison. 

 

3. Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht, 

U verbreekt het donker, alles is volbracht; 

geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort, 

één van ziel en levend bij uw heilig woord. 

Kyrie eleison, Christe eleison,  

Kyrie eleison. 

 

 

Verkondiging 

 

 

Zingen Hemelhoog 649 

1. Licht van de wereld,                    Refrein: Voor U wil ik mij buigen, 

U scheen in mijn duisternis;    U wil ik aanbidden, 

Nu mag ik zien wie U bent.    U wil ik erkennen als mijn Heer. 

Liefde die maakt,     Want U alleen bent waardig 

dat ik U wil kennen Heer,    Heilig en rechtvaardig, 

Bij U wil ik zijn elk moment.    U bent zo geweldig goed voor mij. 

 

2. Hemelse Heer,    

U, die hoog en verheven bent,          

Koning vol glorie en macht,     

Bent als een kind      

naar de wereld gekomen,       

Legde Uw heerlijkheid af. (refr.) 

 

En nooit besef ik hoe U leed   

De pijn die al mijn zonde deed. 2x 

 

(refrein) 


