
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen als slotlied: Gezang 470: 1, 3 en 4 ‘Wat vlied’ of bezwijk’’ 
1. Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot; 
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd, 
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd. 
 
3. Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar, 
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar, 
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 
 
4. Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw. 
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood, 
dan rijst nog mijn loflied: `zijn goedheid is groot!' 
 
Heenzending en Zegen, Amen  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
De volgende erediensten zijn op:  

  
28-02 10:00 uur ds. A.H. van Veluw,    derde lijdenszondag    
28-02 19:00 uur ds. G.H. Labooy          Jongerendienst 

 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 21 februari 2021 om 19:00 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Kees Posthumus 
Kosters: Herwin van Asselt en Rene Weever 
 

 
Thema: ‘Jezus volgen: besef waar je aan begint’ 

 
Zingen voor de dienst:  
- Psalm 84  (in verschillende uitvoeringen)  
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 98: 1 en 4  ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien hem heerlijk triomferen, 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde, 
bevrijdend heil en bindend recht, 
voor alle volkeren op aarde, 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 
4. Laat alle zeeën, alle landen, 
hem prijzen met een blij geluid. 
Rivieren klappen in de handen, 
de bergen jubelen het uit. 
Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
Hij komt, o volken weest verblijd, 
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Stil gebed  en Bemoediging en groet 
 
Geloofsbelijdenis uitgesproken door jongeren. 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. 
Ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer; 
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald in de hel; 
Maar op de derde dag weer opgestaan is uit de dood; 
Opgevaren naar de hemel, Hij zit aan de rechterhand God de almachtige Vader; 
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heiligen Geest.  
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen; 
De Vergeving van zonden; De wederopstanding van het lichaam;  
en een eeuwig leven. 



Zingen Hemelhoog 523 ‘Ik geloof in God de Vader’ 
1. Ik geloof in God de Vader   2. Ik geloof in Jezus Christus 
die een bron van vreugde is.   die voor ons ter wereld kwam. 
Louter goedheid en genade,   Zoon van God en Zoon des mensen, 
licht in onze duisternis.    goede Herder, Offerlam. 
Hij, de Koning van de kosmos   Door te lijden en te sterven, 
het gesternte zingt Zijn eer,    groot is het geheimenis, 
heeft uit liefde mij geschapen   schenkt Hij mij het eeuwig leven 
en tot liefde keer ik weer.    dat uit God en tot God is. 

 
3. Ik geloof dat mijn Verlosser 
door de dood is heengegaan 
en op Pasen, God zij glorie, 
uit het graf is opgestaan. 
Door het brood - dit is Mijn lichaam, 
door de wijn - dit is Mijn bloed, 
geeft de Vredevorst mij vrede, 
maakt Hij alle dingen goed. 
 
Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 

 
Schriftlezing: Nehemia 3:38 en 4: 9-14 
38Zo bouwden wij de muur weer op. De hele muur werd voltooid tot op halve hoogte, het 
hele volk was vastbesloten door te gaan. 
 
9Toen onze vijanden merkten dat wij van hun plannen op de hoogte waren en dat God 
ze had verijdeld, konden we ons werk aan de muur hervatten.10Vanaf die dag voerde de 
ene helft van mijn mannen het werk uit, terwijl de andere helft werd uitgerust met 
schilden, speren, bogen en borstkurassen. De officieren stonden opgesteld achter de 
Judeeërs11die de muur aan het bouwen waren. De lastdragers deden het werk met de 
ene hand en hielden een werpspies in de andere,12en de bouwers werkten met het 
zwaard op de heup gebonden. Naast mij stond een ramshoornblazer.13Ik zei tegen de 
vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk: ‘Er is veel werk te doen 
aan heel verschillende delen van de muur, we werken op grote afstand van elkaar en 
hebben nauwelijks contact.14Als u de ramshoorn hoort schallen, dan moet u allemaal 
naar ons toe komen. Onze God zal voor ons strijden.’ 
 
Schriftlezing: Lucas 14:25-35  
25Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei:26‘Wie 
mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en 
zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn.27Wie niet zijn kruis draagt 
en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. 
 
28Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om 
te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?29Als hij het fundament gelegd heeft maar 
de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen30en zeggen: “Die man 
begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.”31En welke koning die eropuit 
trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan 
of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man 
tegen hem oprukt? 

32Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd 
zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen.33Zo geldt ook voor jullie: 
wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.34Zout is iets 
goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht 
teruggeven?35Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt 
het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’ 
 
Zingen: Gezang 442: 1 en 2  ‘Jezus ga ons voor’ 
1. Jezus, ga ons voor, deze wereld door  
en U volgend op Uw schreden, 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan Uw hand, naar het vaderland. 
 
2. Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, 
sterk ons Heer om zonder klagen, 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons trad, is het rechte pad. 
 
Verkondiging 

 
Zingen: ‘Als je Jezus na wilt volgen’ 
1. Als je Jezus na wilt volgen, 
loopt waar Hij Zijn voetspoor zet, 
moet je wel heel goed beseffen, 
dat de wereld op je let. 
Want wanneer je af zou dwalen, 
of terug valt in het kwaad, 
wordt niet slechts je eigen aanzien, 
maar ook Christus’ naam geschaad. 
 
2. Als je Jezus na wilt volgen 
en je toevlucht zoekt bij ‘t kruis, 
wordt er steeds naar je gekeken, 
leef je in een glazen huis. 
Alles wordt je aangerekend, 
ook al is het nog zo klein; 
zelfs in heel gewone dingen, 
moet je steeds een voorbeeld zijn. 
 
3. Als je Jezus na wilt volgen, 
wordt het hier geen paradijs, 
Hij zal altijd bij je blijven, 
maar belooft geen kalme reis. 
Vechten moet je, biddend strijden, 
tot de allerlaatste dag, 
tot ‘t moment dat je de kruisvlag, 
in Zijn handen geven mag. 
 
Dankgebed 

 


