
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. 

 

DIENST VAN DANKZEGGING EN HEENZENDING 

 

Inzameling van de gaven 1e collecte: Diaconie 

     2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

We lezen Lucas 23: 44-46  en 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.’ 

Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. 

 

Zingen als slotlied: Lied 590 

1. Nu valt de nacht.    2. De wereld gaf 

Het is volbracht:     Hem slechts een graf, 

de Heer heeft heel zijn leven   zijn wonen was Hem zwerven; 

voor het menselijk geslacht   al zijn onschuld werd Hem straf 

in Gods hand gegeven.    en zijn leven sterven. 

 

3. Hoe slaapt Gij nu,    4. 't Is goed, o Heer, 

die men zo ruw     Gij hoeft de eer 

aan 't kruishout heeft gehangen.  van God niet meer te staven. 

Starre rotsen houden U,    Leggen wij ons bij U neer, 

rots des heils, gevangen.    in uw dood begraven. 

 

5. Hoe wonderlijk, uitzonderlijk / een sabbat is gekomen: 

eens voor al heeft Hij het juk / van ons afgenomen. 

 

Heenzending en Zegen  (Amen 3x) 

 

We verlaten in stilte de kerk 

 
Collecte bij de uitgang is voor aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

De volgende eredienst is op: 

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

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op vrijdag 19 April 2019 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Christien Heutink  

    Organist: Martien van der Knijff 

Koster: Willem de Zeeuw 

 

Viering Heilig Avondmaal op Goede Vrijdag 

 

Zingen voor de dienst 

Opwekking 125: Heer ik kom tot U  

Kinderopwekking 68: Diep, diep, diep als de zee  (lied van kinderlijk vertrouwen)   

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 78: 1, 6 en 9 

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.     6. In woestenijen, die het hart verschroeien, 

Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.       liet Hij uit rotsen lafenis voortvloeien. 

Verborgenheden wil ik openbaren,            Rivieren welden op als zegeningen, 

een van oudsher ons doorgegeven mare,       Hij deed uit stenen levenswater springen. 

roemrijke daden door de Heer volbracht,      maar aan de bron van zijn verbond gedrenkt 

zijn grote wondren en zijn grote kracht.        heeft Israël de trouw van God gekrenkt. 

 

9. Zo heeft zich toen des Heren toorn verheven, 

omdat zij geen vertrouwen wilden geven 

aan Hem, hun Heer, en toch deed Hij de deuren 

des hemels open, deed de wolken scheuren. 

Zo dauwde voor hun voeten manna neer, 

het brood der eng'len, gave van den Heer. 

 

Stil gebed  en Bemoediging en groet 

 

Inleiding voor de kinderen: vandaag denken we eraan dat Jezus is gestorven  

 

Gebed van verootmoediging 

 

Zingen als verootmoediging: Lied 577 

1. O wereld, zie uw leven   2. Wie heeft U zo geslagen, 

hoog aan het kruis geheven,   waarom moet Gij verdragen 

uw heil zinkt in de dood.    die bitterheid en pijn? 

De eersteling van allen    Gij zijt toch zonder zonde, 

laat stil zich welgevallen    toch niet in 't kwaad gebonden 

verdrukking, slagen, hoon en spot.  als wij en onze kind'ren zijn. 

 



 

3. Ik ben het, ik moest boeten, / met handen en met voeten / genageld aan uw kruis. 

O Here, die uw leven / voor mij hebt prijsgegeven, / gedenk mij in het paradijs. 

 

Bemoediging: 14 Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van 

God. 15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u 

hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen 

met ‘Abba, Vader’. 16 De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34 

31 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk 

van Juda een nieuw verbond sluit, 32 een ander verbond dan ik met hun voorouders 

sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat 

verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER. 33 Maar dit is 

het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal 

mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God 

zijn en zij mijn volk. 34 Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de 

woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan 

al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze 

hebben misdaan. 

 

Matteus 26: 26-30 

26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood 

en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En 

hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: 

‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen 

wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet 

meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie 

opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze de lofzang 

hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. 

 

Zingen Lied 576b: 1 en 4 

1. O hoofd vol bloed en wonden,  4. Houdt Gij mij in uw hoede, 

bedekt met smaad en hoon,   Gij die uw schapen telt, 

o hoofd zo wreed geschonden,   o bron van al het goede, 

uw kroon een doornenkroon,   waar uit mijn leven welt. 

o hoofd eens schoon en heerlijk  Gij die mijn ziel wilt laven 

en stralend als de dag,    met liefelijke spijs, 

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!   Gij overstelpt met gaven 

Ik groet U vol ontzag.    tot in het paradijs. 

  

Verkondiging 

Staande zingen als geloofsbelijdenis: Hemelhoog 588 
1. Halleluja! Lof zij het Lam,   2. Aanbidt de Vader in het woord! 

die onze zonden op zich nam,   Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 

wiens bloed ons heeft geheiligd;  Aanbidt de Geest uit beiden! 

die dood geweest is, en Hij leeft;  Van zijn gemeenschap, zijn gena, 

die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,  zijn liefd' en trouw, halleluja, 

in eeuwigheid beveiligt!    zal ons geen schepsel scheiden. 

 

DIENST VAN BROOD EN WIJN 

 

Pastorale mededelingen en Voorbede 

 

Zingen Lied 290 uit de Evangelische liedbundel 

1. Het brood dat ons voor ogen staat  2. De beker die de ronde doet, 

en zich geduldig breken laat,    het is de omloop van Uw bloed 

is Uw gedaante, lieve Heer,    het spreekt van een geheimenis, 

Gij daalt als manna in ons neer    Uw hartslag die ons leven is. 

 

3. Uw bloed, het raakt de lippen aan,   4. Gij die een broodhuis voor ons zijt, 

de deurposten van ons bestaan,    een wijngaard die het hart verblijdt, 

de dood gaat aan ons hart voorbij,   Heer Jezus, Die ons drenkt en voedt, 

o Lam van God, U loven wij.    Gijzelf zijt onze overvloed. 

 

Tafelgebed:  Laten we met ons hart bij de Heer zijn….  

 

Daarom zingen wij het lied dat nooit is onderbroken, 

met alle heiligen en alle engelen: 

Lied 405:4 

4. Heilig, heilig, heilig, Here God almachtig, 

heel de schepping prijst U in aard' en hemel wijd. 

Gij alleen zijt heilig, liefdevol en machtig, 

drie-enig God, die een in wezen zijt. 

 

Gedachtenis      Aanroeping van de Heilige Geest             Onze Vader 

 

Wij wensen elkaar de vrede van Christus 

 

Nodiging en Viering 

 

Als dankgebed zingen bij de tafels  Lied 578:  1 en 2, dan 3 en 4, dan 5 en 6 

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. 


