
Zingen: Lied 834   ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!’ 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Lied 575: 1 en 4    ‘Jezus, leven van mijn leven’ 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
4. Alle leed hebt Gij geleden, 
Gij gedragen met geduld. 
Als een worm zijt Gij vertreden 
zonder schuld, om onze schuld, 
opdat wij door U verheven 
als verlosten zouden leven. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
Heenzending en Zegen, Amen 
 
 
 
 
De volgende erediensten zijn op 
 
28-02 19:00 uur ds. G.H. Labooy         Jongerendienst 
07-03 10:00 uur ds. A.H. van Veluw     Vierde lijdenszondag 
07-03 19:00 uur ds. G.H. Labooy  
 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 28 februari 2021 om 10:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Stijnie Bartelink 
Kosters: Ron en Tineke Kalter 

 
 
Thema: ‘Rein worden’ 

 
Zingen voor de dienst:  
- Opwekking 427  ‘Maak mij rein voor U’  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 51: 5    ‘Schep in mij, God, een hart dat leeft in ’t licht’ 
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  en Bemoediging en groet 
 
Als gebed om ontferming: Lied 558: 1, 6, 8 en 10    ‘Jezus, om uw lijden groot’  
1. Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood, 
die volbrengen ’t recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
6. Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, 
Kyrie eleison. 
 
8. Om de doornen van uw kroon, 
om de geseling en de hoon, 
Roepen wij o Mensenzoon, 
Kyrie eleison. 
 
10. Heer, om uw vijf wonden rood, 
om uw onverdiende dood, 
smeken wij in onze nood, 
Kyrie eleison. 
 

 



Gods gebod: Johannes 13:12-17 
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 voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen.15Ik heb 
een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten 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. 
 
Zingen: Lied 912  ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’ 
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
door uw liefde, tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet, 
op de wegen van uw wet. 
 
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets daarvan behoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat, o Heer, uw Geest er woon'. 
 
6. Neem ook mijne liefde Heer, 
'k leg voor U mijn schatten neer. 
Neem mijzelf en 't allen tijd 
ben ik aan U toegewijd. 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 
Kindermoment 
 
Zingen: projectlied 
 
 
 
 

Schriftlezing: Johannes 13:1-11 
1Het 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.2Jezus 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 
om5en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen 
en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had.6Toen hij bij Simon Petrus 
kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’7Jezus antwoordde: ‘Wat 
ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’8‘O nee,’ zei Petrus, 
‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, 
kun je niet bij mij horen,’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.’11Hij 
wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. 
 
Schriftlezing: Leviticus 11:8; 13:1-3; 15:31; 16:15-16a 

8Eet geen vlees dat van zulke dieren afkomstig is en raak hun kadavers niet aan. Ze 
gelden voor jullie als onrein. 
 
1De HEER zei tegen Mozes en Aäron:2‘Als iemand een zwelling, uitslag of een lichte 
plek op zijn huid heeft die aan huidvraat doet denken, moet hij naar de priester worden 
gebracht, naar Aäron of een van diens nakomelingen,3die de aandoening moet 
bekijken. Als de priester vaststelt dat het haar op de aangetaste plek wit geworden is 
en de plek diep in de huid ligt, is het huidvraat en moet de priester de persoon in 
kwestie onrein verklaren. 
 
31Wijs de Israëlieten erop dat ze zich bewust moeten zijn van hun onreinheid, anders 
sterven ze wanneer ze in hun onreinheid mijn tabernakel, die in hun midden staat, 
verontreinigen.’ 
 
15Daarna moet hij de bok voor het reinigingsoffer van het volk slachten, en het bloed 
naar de heilige ruimte achter het voorhangsel brengen. Met het bloed moet hij 
hetzelfde doen als met het bloed van de stier: hij moet het op de verzoeningsplaat en 
op de grond ervoor sprenkelen.16Zo voltrekt hij aan de heilige ruimte de 
verzoeningsrite voor de onreinheden en overtredingen van de Israëlieten, voor al hun 
zonden. 
 
Schriftlezing: Hebreeën 9:13-14 
13Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het 
besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van 
een jonge koe,14hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de 
eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten 
reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de 
levende God? 
 
Verkondiging  


