
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde 
Gemeente ‘De Hoeksteen”
op zondag 12 mei 2019
Aanvang: 19.00 uur
Voorganger: ds. G.H. Labooy
Ouderling van dienst:Mevr. Geke Meuleman
Organist: Henk van der Weerd
Kosters: Gerjan Prins en Rudy ten Hove

Thema: Gestorven voor onze zonden…
  
Zingen voor de dienst:
Opw. 427: Maak mij rein voor U
Opw. 464: Wees stil voor het aangezicht van God

Woord van welkom

Psalm: 118: 5, 8 
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.

Stil gebed
Bemoediging en groet

Inleiding bij de dienst

Als Geloofsbelijdenis: Lied 578: 1,2,4,5,6 O kostbaar kruis, o wonder Gods, 
1. O kostbaar kruis, o wonder Gods,
 waaraan de Prins der glorie stierf;
 ik wil om U zijn zonder trots,
 ik acht verlies wat ik verwierf.



2. Bewaar mij dat ik roemen zou
 dan in mijns Heren Christi dood.
 Al wat ik anders noemen zou
 is niets bij dit mysterie groot.

4. Het rode bloed, zijn koningskleed
 bedekt het schandelijke kruis,
 dat wordt door alles wat Hij leed
 de levensboom van ‘t paradijs.

5. En door zijn dood en door zijn bloed
 is nu de wereld dood voor mij.
 Ik ben gestorven, maar voor goed
 van heel de dode wereld vrij.

6. De aarde zelf is veel te klein
 voor wie U waarlijk loven wil.
 Uw liefde is een groot geheim,
 zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Gebed bij de opening van de Schriften

Joh. 13: de voetwassing 
131Het 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. 2Je-
zus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon 
van Simon Iskariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. 3Jezus, die wist dat de 
Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar 
God terug zou gaan, 4stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, 
sloeg een linnen doek om 5en goot water in een waskom. Hij begon de voe-
ten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgesla-
gen had. 6Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voe-
ten wassen, Heer?’ 7Jezusantwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar 
later zul je het wel begrijpen.’ 8‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voetenzult u niet wassen, 
nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij ho-
ren,’ 9antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en 
mijn hoofd!’ 10Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te 
wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist 
namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
12Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer 
naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13‘Jullie zeggen 
altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14Als ik, 
jullie Heer en jullie meester, je voetengewassen heb, moet je ook elkaars voe-
ten wassen. 15Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moe-
ten jullie ook doen. 16Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn 
meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17Je zult gelukkig zijn 



als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. 18Ik doel niet op jullie alle-
maal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: 
“Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” 19Ik zeg het jullie nu al, 
voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het 
ben. 20Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt 
mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.’
21Nadat hij dit gezegd had werd Jezus diepbedroefd, en hij verklaarde: ‘Waarach-
tig, ik verzeker jullie: een van jullie zal mij verraden.’ 

1 Petr. 2:
24Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, 
dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u gene-
zen. 25Eens dwaalde u als schapen, nu bent u teruggekeerd naar hem die de her-
der is, naar hem die uw ziel behoedt.

Lied 362: 1, 3 
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
 een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
 een spoor van licht dat als een handschrift staat
 tegen de zwartste hemel aangeschreven:
 Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
 Hij roept ons aan: Ik zal jou niet begeven.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
 Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
 Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
 uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
 Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt 
 dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Verkondiging

Zingen: Lied 569
1. Toen Jezus wist: nu is gekomen
 het uur om door de nacht te gaan,
 heeft Hij een linnen doek genomen
 en water in een schaal gedaan.

2. Hij gaf ons zwijgende een teken
 en kwam ons voet voor voet nabij,
 Hij deed het water van zich spreken,
 het stort zich uit en reinigt mij.

3. Zo is de Heer een knecht geworden
 en tot de bodem toe gegaan
 om ons met ootmoed te omgorden,
 Hij doet ons zijn geringheid aan.



4. Heer van mijn hart, U bent gekomen
 de nacht door naar uw grote dag,
 ik heb in eenvoud aangenomen
 dat ik U daarin volgen mag.

Pastorale mededelingen

Gebeden

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

Slotlied: Lied 751: 1, 4, 5
1. De Heer verschijnt te middernacht!
 Nu is nog alles stil,
 maar zalig hij die toch reeds wacht
 en Hem begroeten wil.

4. Zijn onze lampen wel gereed
 en branden ze wel goed,
 zodat, als Christus binnentreedt,
 Hij waardig wordt begroet?

5. De Heer verschijnt te middernacht!
 Nu is nog alles stil
 Zalig, die toch geduldig wacht
 en Hem begroeten wil.

Zegen (3x amen, gezongen)

De collecte bij de uitgang is bestemd voor aflossing en onderhoud Kerkelijke 
gebouwen

  Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang?

 

  De volgende Erediensten worden zondag 19 mei gehouden
   Aanvang: 9.30 uur voorganger: ds. G.H. Labooy
   Aanvang: 19.00 uur voorganger: ds. A.H. van Veluw


