
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde  
Gemeente ‘De Hoeksteen’ op 26 maart 2023 

Aanvang: 09.30 uur 

Voorganger: ds. F.A. Slothouber 
Organist: Gerwin van der Plaats 

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

______________________________________________________ 
Thema: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ 

  
Zingen voor de dienst:  Opw. 767: ‘Hoe mooi en hoe heerlijk’ 
               Hemelhoog 163: ‘Als ik mijn ogen sluit’ 
 
Woord van welkom  
 
Aanvangslied: Psalm 57: 1 en 2 

1.Wees mij genadig, Heer, wees mij nabij, /  
want bij U schuil ik, sta mij toch terzij, 
alleen bij U weet ik mijn ziel geborgen. 
In uwer vleug'len schaduw berg ik mij, 
tot d' onheilsnacht wijkt voor de nieuwe morgen. 
 

2.Ik roep tot God, de heerser van 't heelal, 
de Here, die 't voor mij voleinden zal; 
Hij zal zijn redding zenden, mij bevrijden 
van allen die bedacht zijn op mijn val. 
Zijn waarheid en zijn trouw staan mij terzijde. 

 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet  

 
Inleiding bij de dienst 
 
Zingen: Psalm 150a: 1 en 3 

1.Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 

3.Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat jub'len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken, van Hem die ons redt. 
 

Leefregel 



Verootmoediging en genadeverkondiging 
 
Zingen: Psalm 51: 5 

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 heil'ge 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. 

 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Alle KND-kinderen mogen naar voren komen, gevolgd door: 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied:  ‘Paasprojectlied’ 
 
Kinderen naar de nevendienst 
 
Schriftlezing: Jesaja 51: 1 - 3 

‘Troost voor het volk: Jeruzalem vrijgekocht’ 
1Luister naar Mij, jullie die gerechtigheid najagen,  
jullie die de HEER zoeken. 

Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent, 
naar de diepe groeve waar je gedolven bent. 
2Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard; 
toen Ik hem riep was hij alleen, maar Ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt. 
3De HEER troost Sion, Hij biedt troost aan haar ruïnes. 

Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk,  
haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. 

Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, 
waar muziek en lofzang klinken. 
 
Zingen: HH Lied 624: 1 en 4 

1. Vreugde, vreugde, louter vreugde   
is bij U van eeuwigheid,  
Schepper die ’t heelal verheugde,  
bron van eeuw’ge vreugde zijt.  
Gij, die woont in licht en luister,  
drijft de schaduwen uiteen.  
Hij, die zoekend doolt in t’ duister,  
vindt het licht bij U alleen.  



4.Open nu ook onze ogen 
voor het ware vreugdelicht 
opdat wij uw naam verhogen 
juichend voor uw aangezicht. 
Want in Christus komt Gij nader 
Hem, die onder zonde zucht. 
ieder wilt Gij zijn een vader, 
die in Jezus tot U vlucht 
 

Schriftlezing: Matteüs 16: 13 - 23 

‘Wie is Jezus?’ 
13Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: 
‘Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?’ 14Ze antwoordden: ‘Sommigen 

zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de 
andere profeten.’ 15Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?’ 16‘U 

bent de messias, de Zoon van de levende God,’ antwoordde Simon Petrus. 
17Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet 

door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. 
18En Ik zeg je: jij bent Petrus, en op die rots zal Ik mijn kerk bouwen; de poorten 
van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. 19Ik zal je de sleutels van het 

koninkrijk van de hemel geven; alles wat je op aarde bindend verklaart zal ook in 
de hemel bindend zijn, en alles wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel 

ontbonden zijn.’ 20Daarop verbood Hij de leerlingen ook maar tegen iemand te 

zeggen dat Hij de messias was.21Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk 
te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door 

toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij 
gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. 
22Petrus nam Hem terzijde en begon Hem fel terecht te wijzen: ‘God verhoede het, 

Heer! Dat zal U zeker niet gebeuren!’ 23Maar Jezus keerde hem de rug toe met de 
woorden: ‘Ga terug, Satan, achter Mij! Je bent een valstrik voor Me. Je denkt niet 

aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen.’ 
 
Verkondiging: 
 
Zingen: HH Lied 386: 1, 2 en 5 

1.Wil je opstaan en mij volgen Als ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat ik vind in jou en jij in Mij? 
 
2.Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?  
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?  
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?  



5.Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.  
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.  
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij 

 
Gebeden 
 
Inzameling van de gaven 1e collecte voor: Diaconie 
    2e collecte voor: Jeugdwerk 
 
Zingen slotlied: HH Lied 445:  ‘Ik bouw op U’ 

1.Ik bouw op U, 
mijn Schild en mijn Verlosser. 
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan 
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
ik bouw op U en ga in uwe naam 
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 
ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 

2.Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend 
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning 
ik bouw op U en ga in uwe naam  
toch rijst in mij een lied van overwinning 
ik bouw op U en ga in uwe naam. 
 

3.Ik bouw op u, 
mijn Schild en mijn Verlosser 
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid 
in 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 

 
Zegenbede, beantwoorden met 3x amen, gezongen. 
  

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor 
Aflossing & onderhoud kerkelijke gebouwen 

 
DENKT U AAN DE ZENDINGSBUSSEN 

 

De volgende Erediensten zijn op: 
Zondag 26 maart, 19.00 uur, voorganger Bart van t Ende  (Jongerendienst)   
Zondag 2 april, 09.30 uur, voorganger ds G.H. Labooy (belijdenisdienst) 
 


