
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen’
op Goede Vrijdag 19 april 2019 om 19.30 uur.
Voorganger: ds. A.H. van Veluw
Ouderling van dienst: mevr. Christien Heutink
Organist: dhr. Henk van der Weerd
 Kosters: Jan en Berta Aarten

   Thema: ‘Hij boog zijn hoofd’
Zingen voor de dienst:
- Opw. 614 (‘Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem’)
- Lied 576b:1,2,4,5,6,7 (‘O hoofd vol bloed en wonden’)

Welkom en mededelingen

Zingen: Ps. 118:5,8,9
5. De HEER is mij tot hulp en sterkte,
 Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
 Hij is het, die mijn heil bewerkte.
 Ik loof den HEER mijn leven lang.
 Hoort in hun kamp Gods knechten zingen
 nu Hij de zege heeft gebracht:
 Gods rechterhand doet grote dingen,
 Gods rechterhand heeft grote kracht!

8. De steen, dien door de tempelbouwers
 verachtlijk was een plaats ontzegd,
 werd tot verbazing der beschouwers
 ten hoeksteen door God zelf gelegd.
 Dit werk is door Gods alvermogen,
 door ‘s HEREN hand alleen geschied.
 Het is een wonder in onz’ ogen.
 Wij zien het, maar doorgronden ‘t niet.

9. Dit is de dag, die God deed rijzen,
 juicht nu met ons en weest verblijd.
 O God, geef thans uw gunstbewijzen,
 geef thans het heil door ons verbeid.
 Gezegend zij de grote koning
 die tot ons komt in ‘s HEREN naam.
 Wij zeegnen u uit ‘s HEREN woning,
 wij zegenen u al tezaam.

Stil gebed/Bemoediging en Groet



Zingen: Lied 381:1,2,3 
1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
 wil mij vergeven wat ik U misdeed;
 verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
 maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
 het heilig feest van uw gedachtenis;
 schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet
 in ‘t teken van uw lichaam en uw bloed.

3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
 voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
 zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
 en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 19:23-30 NBV
23Nadat ze Jezus gekruisigd hadden, verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren, voor 
iedere soldaat een deel. Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot 
beneden. 24Ze zeiden tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten 
wie het hebben mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden mijn 
kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat de soldaten deden.
25Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van 
Klopas, en Maria uit Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling 
van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ 27en daarna tegen 
de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis.
28Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling 
te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er 
een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond. 30Nadat Jezus 
ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Zingen: Gez. 179:6
6. Toen was ‘t volbracht, 
 volbracht voor zondaars, Heer!
 Gij buigt het hoofd tot uwe ruste neer;
 geen oneer treft uw heilig lichaam meer,
 geen smaad der bozen;
 al is uw graf gesteld bij goddelozen,
 God wreekt uw recht:
 de liefd’ en de_eerbied dragen
 U van het kruis en schreiend’ ogen zagen
 U weggelegd.

Verkondiging 



Zingen: Gez. 230:4,5,6
4. Zou ik, Heer, uw kelk niet drinken,
 nu ik zo uw glorie zie?
 Zou mij ooit de moed ontzinken,
 nu ik uw victorie zie?
 Koning, ik wil U vertrouwen,
 nood noch dood kan mij benauwen,
 slechts voor U, Heer hooggeloofd,
 buig ik mij, buig ik het hoofd.

6. Laat Gij mij nog langer hopen?
 Doe wat ik van U begeer!
 Zie, ik stel de poorten open
 van mijn hart, - treed binnen, Heer.
 Kom, o kom, Gij Vorst der ere,
 ook bij mij moet Gij inkeren,
 onderwerp wat u nog tart
 en wees koning in mijn hart!

De betekenis van het avondmaal 

Gebed

Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de Diakonie
     2e collecte Pastoraat en Eredienst
	 	 	 	 	 3e	collecte	voor	Aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke			
          gebouwen
Zingen: Opw. 737
1. U nodigt mij aan tafel, om dicht bij U te zijn;
 te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn.
 U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag:
 een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

2. U ziet mijn hart en leven, de onrust die verwart;
 mijn onbesproken vragen, die er leven in mijn hart.
 U kent al mijn gedachten, verbergen kan niet meer:
 in vertrouwen leg ik alles voor U neer.

3. De beker in uw handen, neem ik vol liefde aan,
 uit handen die verwond zijn, waarin de tekens staan.
 Geen woorden meer van oordeel, genade onverdiend,
 die aan tafel wordt geproefd en wordt gezien.

4. U deelt met mij de maaltijd, reikt mij verzoening aan.
 Uw liefde is nog groter dan de schuld die is voldaan.
 U toont mij uw genade, die werkzaam is in mij:
 door de kracht van uw genade ben ik vrij!

5. Doe uw Geest ook in mij werken,
 schenk mij uw genade nu,
 opdat eindlijk ook de sterke
 vijand in mij buigt voor U.
 Hef uw scepter, Heer der heren,
 overal moet Gij regeren,
 geef uw heerlijk rijk ruim baan,
 maak ook mij uw onderdaan.



Tijdens de tafels: Lied 389 (mel. ps.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

We doven de Paaskaars:
‘Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat de zon 
verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van 
de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik 
mijn geest.’ (Lucas 23: 44-46b)

Zingen: Lied 590:1,3,4
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.

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.

Heenzending en Zegen
Amen (3x)
We verlaten in stilte de kerk
        Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 
 De volgende Erediensten zijn:
 1e paasdag: 
 Aanvang: 8.45 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw
 Aanvang: 10.30 uur voorganger: H.J. van Maanen
 Aanvang: 19.00 uur voorganger: G.H. Labooy
 2e Paasdag: 
 Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw

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 beker die de ronde doet,
 het is de omloop van uw bloed,
 het spreekt van een geheimenis,
 uw hartslag die ons leven is.


