
Zingen: ‘Via Dolorosa’ (Sela)  

1. Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag,  

verdrongen zich de mensen in de straat.  

Daar staarden ze Hem na:  

de man die sterven moest op Golgotha. 

  

Refrein: Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg,  

 ging de Christus, onze Koning als een lam.  

 Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan,  

 langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. 

  

2. Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug,  

uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. 

En Hij droeg met elke stap  

de hoon van hen die schreeuwden: "Kruisigt Hem!" (refr.)  

  

Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon 

en het stroomt door het hart van Jeruzalem. (refr.) 

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Evangelische liedbundel 186b ‘Wees mijn leidsman’  

1. Wees mijn leidsman trouwe Here,  2. Open Uw kristalfonteinen 

voer mij pelgrim door de nacht.   waar de heilstroom uit ontspringt. 

Ik ben zwak, maar gij zijt machtig,  Laat Uw wolkkolom verschijnen, 

van wie ‘k al mijn steun verwacht.   als mij moed en kracht ontzinkt. 

Brood des hemels, brood des hemels,  Doe mij reizen, doe mij reizen, 

voed mij door uw heil’ge kracht.   door Uw trouwe zorg omringd. 

Voed mij door uw heil’ge kracht.  Door Uw trouwe zorg omringd. 

 

3. Komt het uur dat ik moet sterven, red mij dan uit angst en nood. 

Doe mij Kanaän beërven, vrij van Satan, hel en dood. 

Eeuwigdurend, eeuwigdurend, maak ik dan uw liefde groot. 

Maak ik dan uw liefde groot. 

 

Zegen, Amen. 

 

 

 

De volgende erediensten zijn op:  

28-03 09:30 uur     Voorganger ds. H.J. van Maanen 7e lijdenszondag 

28-03 19:00 uur Voorganger ds. Gerrit de Haan  Jongerendienst 

 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 21 maart 2021   

 Aanvang 19:00 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Frans Schrijver   

Kosters: Gerjan Prins en Rudi ten Hove 

 

Thema:  ‘Beker en ballingschap’ 
 

Zingen voor de dienst:  Lied 126a  ‘Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen: Psalm 121  ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ 

1. Ik sla mijn ogen op en zie   2. Uw wank'le voeten zet Hij vast, 

de hoge bergen aan,     als gij geen uitkomst ziet: 

waar komt mijn hulp vandaan?   uw wachter sluimert niet! 

Mijn hulp is van mijn Here, die   Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

dit alles heeft geschapen.    Hij wil, als steeds voor dezen, 

Mijn Herder zal niet slapen.    Israëls wachter wezen. 

 

3. De Heer brengt al uw heil tot stand 4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 

des daags en in de nacht    Hij maakt het kwade goed, 

houdt Hij voor u de wacht.    Hij is het die u hoedt. 

uw schaduw aan uw rechterhand;   Hij zal uw komen en uw gaan, 

de zon zal u niet schaden,    wat u mag wedervaren, 

de maan doet niets ten kwade.   in eeuwigheid bewaren. 

 

Stil gebed  

 

Bemoediging en groet 

 

Inleiding bij de dienst 

 

Zingen: Lied 576a: 1 en 7  ‘O hoofd vol bloed en wonden 

1. O hoofd vol bloed en wonden,   7. Wees gij om mij bewogen 

bedekt met smaad en hoon.    en troost mijn angstig hart. 

O hoofd zo wreed geschonden,   Voer mij uw beeld voor ogen, 

uw kroon een doornenkroon.   gekruisigde, uw smart. 

O hoofd eens schoon en heerlijk   Dan zal ik vol vertrouwen, 

en stralend als de dag,    gelovig en bewust, 

hoe lijdt gij nu zo deerlijk!    uw aangezicht aanschouwen, 

Ik groet u vol ontzag.    wie zo sterft, sterft gerust. 

 

 



Geloofsbelijdenis 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Genesis 3: 22-24 
22Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden, nu heeft hij kennis 

van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, 

want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.23Daarom stuurde hij de mens weg uit de 

tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen.24En nadat hij hem 

had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de cherubs en het heen en 

weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. 

 

2 Koningen 25: 8-12 
8Op de zevende dag van de vijfde maand, in het negentiende regeringsjaar van koning 

Nebukadnessar van Babylonië, trok diens dienaar Nebuzaradan, de commandant van zijn 

lijfwacht, Jeruzalem binnen.9Hij stak de tempel van de HEER in brand, en ook het 

koninklijk paleis en alle andere huizen van Jeruzalem; alle huizen van de welgestelden 

gingen in vlammen op.10Het Chaldese leger, dat onder zijn bevel stond, haalde de 

stadsmuren van Jeruzalem neer.11De mensen die nog in de stad over waren, werden door 

commandant Nebuzaradan als ballingen weggevoerd, evenals degenen die naar de koning 

van Babylonië waren overgelopen, kortom, iedereen die nog over was.12Slechts de 

allerarmsten liet hij achter om voor de wijngaarden en akkers te zorgen. 

 

Jesaja 51: 17-23 
17Word wakker, word wakker, 

Jeruzalem, sta op! 

De HEER heeft je laten drinken 

uit de beker van zijn toorn; 

je hebt uit die kelk gedronken, 

de beker die je zo heeft bedwelmd 

tot de bodem leeggedronken. 
18Er is niemand die je leidt, 

geen van de kinderen die je hebt gebaard; 

niemand die je bij de hand neemt, 

geen van de kinderen die je hebt grootgebracht. 
19Dubbel ongeluk heeft je getroffen: 

verwoesting en rampspoed – wie zal je beklagen? 

honger en geweld – wie zal je troosten? 
20Je kinderen zijn bezweken; 

als een antilope gevangen in een net, 

zo liggen ze op elke straathoek, 

overweldigd door de toorn van de HEER, 

verlamd door de dreiging van je God. 
21Daarom, luister hiernaar, ongelukkige, 

jij die beschonken bent, maar niet door de wijn. 

 

22Dit zegt je God, de HEER, 

de God die het opneemt voor zijn volk: 

Ik neem de bedwelmende beker uit je hand, 

de kelk, de beker van mijn toorn, 

je hoeft er niet meer uit te drinken. 
23Ik geef hem aan hen die jou kwelden, 

die je het bevel gaven: 

‘Ga liggen, dan lopen we over je heen!’ 

En je maakte je rug als de grond, 

een weg waarover men kon gaan. 

 

Mattheus 26: 36-39 
36Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. 

Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’37Hij nam Petrus en de twee zonen 

van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden,38zei hij 

tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’39Hij liep nog een 

stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen: ‘Vader, als het mogelijk is, laat 

deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar 

zoals u het wilt.’ 

 

Zingen: ‘Zie hoe Jezus leidt voor mij’  (Sela)  

1. Zie hoe Jezus lijdt voor mij,   2. Zie hoe Jezus biddend strijdt, 

aan het kruis de dood nabij,    met de pijn, verlatenheid, 

die voor ons het oordeel draagt,   zo alleen, verwond roept Hij, 

Hij die tot zonde wordt gemaakt.   mijn God, waarom verlaat U mij. 

Wat een offer, Hij voor mij,    Zie wat Jezus heeft gedaan, 

wie wil worden zoals Hij,    in Zijn lijden heeft doorstaan, 

zoveel pijn, ongerechtigheid,   zoveel liefde verwondert mij, 

is op Hem die voor mij strijdt.   niemand heeft zo lief als Hij. 

 

3. Als de Heer zijn leven geeft,   4. Heel de schepping slaakt een zucht, 

vlucht de dag, de aarde beeft,   zij ontwaakt, het duister vlucht, 

zelfs de dood verliest haar macht,   Jezus leeft, is opgestaan, 

als Jezus roept het is volbracht.   Hij roept ons uit de dood vandaan. 

Waarlijk Hij is Zoon van God,   Juicht want Hij, mijn Here leeft, 

die voor ons gekruisigd wordt,   Hij die overwonnen heeft, 

door Zijn wonden genezen wij,   nooit meer tranen en nooit meer pijn, 

in Zijn dood maakt Hij ons vrij.   nooit van God verlaten zijn. 

 

Juicht want Hij, mijn Here leeft, Hij die ons de toekomst geeft, 

nooit meer tranen en nooit meer pijn, 

nooit van God verlaten zijn. 

 

Verkondiging 

 

 

https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/joodse-tijden/
https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/joodse-tijden/

