
LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde 
 Gemeente “De Hoeksteen” op zondag 09 mei 2021

  Aanvang: 19.00 uur
   Voorganger:ds. H.J van Maanen 

Ouderling van dienst: Christien Heutink 
            Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt

Mededelingen

Aanvangslied ‘Genade zo oneindig groot’ 
1. Genade zo oneindig groot

dat ik, die ’t niet verdien
Het leven vond, want ik was dood 
was blind, maar nu kan ‘k zien.

3. Mijn schuld is weg, geen straf voor mij 
mijn God, mijn Redder, Hij kocht mij vrij 
Zijn liefde blijft tot in de dood
Genade zo oneindig groot.

4. Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Stil gebed
Bemoediging en Groet

Introductie Thema

Zingen Lied 413 
1.Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken.
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad
maar ook- als ik mij tot Hem keer 
dat God mij nooit verlaat.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de eeuw’ge ongeziene.
Looft uw liefd’ en zingt er van,
alle eng’len die u dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.



3. Heer, ontferm U over ons, /open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons, /neem ons op in uw erbarmen!
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, /laat ons niet verloren.

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 53 en Johannes 19: 17-22
531Wie kan geloven wat wij hebben gehoord?Aan wie is de macht van de 
HEER geopenbaard? 2Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een 
wortel die uitloopt in dorre grond.Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste 
iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.3Hij werd veracht, 
door mensen gemeden,hij was een man die het lijden kende en met ziek-
te vertrouwd was,een man die zijn gelaat voor ons verborg,veracht, door 
ons verguisd en geminacht. 4Maar hij was het die onze ziekten droeg, die 
ons lijden op zich nam.Wij echter zagen hem als een verstoteling, door 
God geslagen en vernederd.5Om onze zonden werd hij doorboord, om 
onze wandaden gebroken.Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn strie-
men brachten ons genezing. 6Wij dwaalden rond als schapen,ieder zocht 
zijn eigen weg;maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem 
neerkomen. 7Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn 
mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een 
ooi die stil is bij haar scheerders deed hij zijn mond niet open. 8Door een 
onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten 
heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden,
om de zonden van mijn volk werd hij geslagen. 9Hij kreeg een graf bij mis-
dadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig 
onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.10Maar de HEER wilde 
hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, 
om zijn nageslacht te zien en lang te leven.En door zijn toedoen slaagde 
wat de HEER wilde. 11Na het lijden dat hij moest doorstaan, zag hij het 
licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft 
velen recht, hij neemt hun wandaden op zich.12Daarom ken ik hem een 
plaats toe onder velen en zal hij met machtigen delen in de buit, omdat 
hij zijn leven prijsgaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij 
droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op.

Johannes 19: 17-22
Zij voerden Jezus weg; 17hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Sche-
delplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18Daar kruisigden ze hem, met twee 
anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 19Pilatus had een 
inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op ‘Jezus 
uit Nazaret, koning van de Joden’. 



20Het stond er in het Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de 
plek waar Jezus gekruisigd werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie 
door veel Joden gelezen. 21De hogepriesters van de Joden zeiden tegen 
Pilatus: ‘U moet niet “koning van de Joden” schrijven, maar “Deze man 
heeft beweerd: Ik ben de koning van de Joden”.’ 22‘Wat ik geschreven 
heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord van Pilatus.

Zingen Opw 392 
1. Mijn Jezus, ik hou van U,

Ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U
Die ik had verdiend.
De grote Verlosser,
Mijn Redder bent U;
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

3.Ik zal van U houden
In leven en dood.
En ik wil U prijzen,
Zelfs dan in mijn nood.
Als ik kom te sterven,
Dan roep ik tot U:
‘k Heb van U gehouden,
Maar nooit zoveel als nu.

Verkondiging

Zingen Hemelhoog 209 
1. Zie hoe Jezus lijdt voor mij,

aan het kruis de dood nabij.
Die voor mij het oordeel draagt;
Hij die tot zonde wordt gemaakt. 
Wat een offer - Hij voor mij!
Wie wil worden zoals Hij?
Zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

2. Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing,
een wond in uw zij.
Voor mij de genade,
een doornenkroon voor U.
‘k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

2. Zie hoe Jezus biddend strijdt
met de pijn, verlatenheid.
Zo alleen, verwond roept Hij:
Mijn God, waarom verlaat U mij?
Zie wat Jezus heeft gedaan;
in zijn lijden heeft doorstaan.
Zoveel liefde verwondert mij;
niemand heeft zo lief als Hij.



3. Als de Heer zijn leven geeft
vlucht de dag, de aarde beeft.
Zelfs de dood verliest haar macht
als Jezus roept: het is volbracht!
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt.
Door zijn wonden genezen wij;
in zijn dood maakt Hij ons vrij.

Gebed

Collecte: 1e collecte Diaconie
      2e collecte Pastoraat & Eredienst
	 	 				3e	collecte	Aflossing	&	onderhoud	kerkelijke	gebouwen

 
Zingen lied: ‘Ik roep U’ (bewerking van Psalm 4) 
1. Ik roep U als de avond valt

en het leven mij benauwt
U die recht doet: antwoord mij
Geef mij ruimte, maak mij vrij.

  Refrein 
  Er is niets dat mij zo gelukkig maakt

Niets dat zo vredig voelt en zo goed smaakt
Als de vreugde die heel mijn hart ervaart
Wanneer Uw licht mij raakt.

3. U luistert al voordat ik roep
U vindt mij al voordat ik zoek
Dus wacht ik stil totdat U spreekt.
Ik heb genoeg aan wat U geeft. 

Zegen

De volgende Erediensten zijn op:
13-05 om 09:30 uur: Ds. H.J van Maanen, Hemelvaartsdag
16-05 om 09.30 uur: Ds. G.H. Labooy
16-05 om 14.30 uur: Ds. H.J. van Maanen, aangepaste dienst

4. Heel de schepping slaakt een zucht;
zij ontwaakt, het duister vlucht.
Jezus leeft, is opgestaan;
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juich, want Hij, mijn Here leeft!
Hij die overwonnen heeft.
Nooit meer tranen en nooit meer pijn;
nooit van God verlaten zijn.

2. Wie maakt ons gelukkig Heer?
We willen altijd meer en meer
Ik heb mijn hart en huis gevuld
zodat de leegte wordt verhuld.

4. Aan het einde van de dag
weet ik dat ik slapen mag
in Uw rust en veiligheid
want U hebt zelf mijn bed gespreid.


