
Kinderen komen terug: Kinderproject 

 

Afscheid Marcel 

 

Zingen Opwekking 331 

Breng dank aan de Eeuwige.  Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,  

Breng dank aan de Heilige.   zegt de arme: ik ben rijk,  

Breng dank aan onze Vader  om wat de Here heeft gedaan  

die ons Jezus zond.   voor ons. 

Breng dank aan de Eeuwige.  Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,  

Breng dank aan de Heilige,   zegt de arme: ik ben rijk,  

Breng dank aan onze Vader  om wat de Here heeft gedaan 

die ons Jezus zond.    voor ons. 

Breng dank. 

Dankwoord Marcel 

 

Pastorale mededelingen en gebeden 

 

Inzameling van de gaven.  Tijdens collecte: Opw. 789.  Lopen op het water 

1e collecte: Diaconie 

2e collecte: Pastoraat en Eredienst 

 

Zingen Slotlied 838: 1, 2 en 4 

1. O grote God die liefde zijt,   2. Maak ons volbrengers van dat woord, 

o Vader van ons leven,    getuigen van uw vrede,  

vervul ons hart, dat wij altijd   dan gaat wie aarzelt met ons voort,  

ons aan uw liefde geven.    wie afdwaalt met ons mede.  

Laat ons het zout der aarde zijn,   Laat ons getrouw de weg begaan  

het licht der wereld, klaar en rein.   tot allen die ons verre staan  

Laat ons uw woord bewaren,   en laat ons zonder vrezen 

uw waarheid openbaren.    de minste willen wezen. 

 

4. Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.  

Wij hebben in zijn stervensnood / uw diepste woord vernomen.  

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht / en het wordt overal volbracht  

waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven. 

 

Zegen (3x amen, gezongen) 

 

We gaan nog even zitten: Bert Brink spreekt namens de jeugdraad. 

 

Na de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid  

om Marcel in de hal de hand te schudden. 

 

Collecte bij de uitgang is voor Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

Denkt u ook aan de zendingsbussen. 

De volgende Eredienst is op 31-03 om 19:00 uur   Voorganger ds. H.J. van Maanen 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op  zondag 31 maart 2019 

  Aanvang: 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

 Ouderling van dienst: Jet Roetman 

Organist: Martien van der Knijff 

m.m.v. band Goud 

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt  

    We nemen in deze dienst afscheid van onze jeugdwerker Marcel Versteeg 

 

Thema: ‘Niet kiezen is ook kiezen’ 

 

Zingen voor de dienst 

Lied 288 (2x) Goedemorgen, welkom allemaal 

Lied 562: Ik wil mij gaan vertroosten 

 

Woord van welkom 

 

Psalm 146: 1 en 3 

1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 

zing die u het leven geeft. 

Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 

zing voor Hem zo lang gij leeft. 

Ziel, gij zijt geboren tot 

zingen voor den Heer uw God. 

 

3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 

Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 

God is trouw aan wat Hij schiep. 

Wat in hemel, zee of aard 

woont, is in zijn hand bewaard. 

 

Stil gebed  

Bemoediging en groet 

 

Zingen Opwekking 42  (in canon) 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 

Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij. 

 

Inleiding bij de dienst  

 

Wetslezing 



Zingen lied van de maand: Lied 151: 1 en 2. Het lied van Mozes bij de Schelfzee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De Heer is een krijgsman, Hij trekt voor ons uit 

en machtig verluidt 

de roemrijke klank van zijn naam over ons:  

De Here, de God des verbonds! 

Hij heeft ons bevrijd, uit het diensthuis vandaan, 

Hij heeft ons geleid op een veilige baan. 

De wateren weken en stonden gedwee, 

de vijand verzonk als een steen in de zee 

met vliegende vaandels en blinkende zwaarden, 

met wagens en paarden. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Lucas 23: 13-25 

13 Pilatus riep de hogepriesters en de leiders en het volk bij zich 14 en zei tegen hen: 

‘U hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt, 

maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken 

waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. 15 En Herodes evenmin, hij heeft hem 

immers naar ons teruggestuurd; hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. 16 Dus 

zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb laten geselen.’18 Maar ze begonnen met zijn 

allen luidkeels te schreeuwen: ‘Weg met hem! Laat Barabbas vrij!’ 19 Deze laatste was 

gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en 

wegens moord. 20 Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. 21 

Maar ze schreeuwden het uit: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ 22 Voor de derde maal zei 

hij tegen hen: ‘Wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden 

waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten, nadat ik hem heb 

laten geselen.’ 23 Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden, en met 

hun geschreeuw wonnen ze het pleit: 24 Pilatus besloot hun eis in te willigen. 25 Hij 

liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens 

vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur. 

 

Zingen Lied 536: 1, 2, 3 en 4 

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. 

 

3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid   

zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.    

Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,  

Gij Hogepriester in der eeuwigheid.  

 

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. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Opwekking 717 

1. Stil mijn ziel wees stil   Refr. God U bent mijn God 

en wees niet bang     en ik vertrouw op U 

voor de onzekerheid van morgen.   en zal niet wankelen. 

God omgeeft je steeds    Vredevorst vernieuw 

Hij is er bij,      een vaste geest binnen in mij, 

in je beproevingen en zorgen  (refr)  die rust in U alleen. 

 

2. Stil mijn ziel wees stil    3. Stil mijn ziel wees stil 

en dwaal niet af,     en laat nooit los, 

dwars door het dal zal Hij je leiden.  de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Stil, vertrouw op Hem    Wacht, wacht op de Heer. 

en hef je schild     De zwartste nacht, 

tegen de pijlen van verleiding  (refr)     verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (refr) 

 

Ik rust in U alleen 


