
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De volgende eredienst is op: 
21-03-2021  19:00 uur    ds. G.H. Labooy 
28-03-2021    9.30 uur    ds. H.J. van Maanen   Palmzondag 
28-03-2021  19.00 uur          Gerrit de Haan      Jongerendienst 

 

 
Liturgie voor de Eredienst van de Hervormde Gemeente  
‘De Hoeksteen’  op zondag 21 maart 2021 om 9.30 uur. 
Voorganger: ds. A.H. van Veluw 
Ouderling van dienst: Frans Schrijver 
Organist: Martien de Knijff  m.m.v. zangers 
Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 
 

 
 
 
 
 

                          AFSCHEID EN BEVESTIGING 
 
             AMBTSDRAGERS EN PASTORAALBEZOEKERS 
 
 
 
 
 
 

Thema: ‘Houd moed, heb lief’ 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen voor de dienst:   
Hemelhoog 388: ‘Als je geen liefde hebt voor elkaar’ 
 
 
Welkom en mededelingen 
 
 
Zingen: Psalm 149 : 1,2 en 3 
1 Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2 Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heil'ge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
 
3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen. 
Hij kroont de zwakken en de kleinen. 
Hij kent de stillen in den lande, 
het heil is nu ophanden. 
Weest verheugd, die den Heer verbeidt, 
nu Hij komt en u zelf bevrijdt. 
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht 
en roemt zijn grote macht. 
 
 
Stil gebed 
 
 
Bemoediging en groet 
 
 
 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
 
 
Zingen: Lied 939 
1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, 
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij. 
Door golven heen, door storm en nacht, 
leidt mij Uw hand, U blijft nabij. 
Uw vrede diep, Uw liefde groot, 
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. 
Mijn vaste rots, mijn fundament, 
U bent de grond waarop ik sta. 
 
2 U werd een mens, U daalde neer, 
in onze pijn en schuld en strijd. 
U droeg de last, verrezen Heer, 
die ons van elke vloek bevrijdt. 
U sloeg de zonden aan het kruis 
en brengt ons bij de Vader thuis, 
want door Uw bloed, Uw levenskracht, 
komen wij vrij voor God te staan. 
 
3 Van eerste kreet tot laatste zucht, 
leef ik in U, en U in mij. 
Geen boze macht, geen kwaad gerucht, 
niets is er dat mij van U scheidt. 
Want U regeert, U overwint, 
U neemt mij aan, ik ben Gods kind. 
Totdat U komt, mij roept voorgoed, 
bent U het doel van mijn bestaan. 
 
 
Heenzending en Zegen 
 
Amen 
 
 
 
 



4 Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de Messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 
 
 
Afscheid en herbevestiging 
 
Zingen: Psalm 121 : 4 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
 
Bevestiging nieuwe ambtsdragers en pastoraal bezoekers 
  
Vraag aan de gemeente: 

  Gemeente, aan u vraag ik of u deze ambtsdragers en pastoraal bezoekers, 
die uit uw midden zijn gekozen, wilt omringen met uw meeleven, hen wilt 
dragen in uw gebeden en met hen wilt meewerken in de dienst aan onze 
Heer. Wat is daarop uw antwoord? 
 
Antwoord: ‘Ja, van harte!’ 
 
 
Toezingen: Lied 416 : 1 en 2 
1 Ga met God en Hij zal met je zijn  
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2 Ga met God en Hij zal met je zijn  
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
 
 
 

Zingen: Lied 653 : 1,5 en 7 
1 U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 
 
5 Gij zijt de wijnstok van het leven, 
In duizend ranken uitgebreid, 
Het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
Doorstroom ons met uw hartenbloed. 
 
7 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
Uw kerk die in de wereld is. 
 
Gedenken overledene 
 
Zingen: Hemelhoog 365 : 1 en 3 
1 Welk een vriend is onze Jezus, 
die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
dikwijls drukt ons zonde neer. 
juist omdat wij ’t al niet brengen 
in ’t gebed tot onze Heer. 
 
3 Zijn wij zwak, belast, beladen 
en terneer gedrukt door zorg, 
dierb’re Heiland, onze toevlucht 
Gij zijt onze Hulp en Borg. 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
In zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 
 



Voorbeden en Gebed om de Heilige Geest  
bij de opening van het Woord 
 
Kindermoment 
 
Projectlied 
 
Schriftlezing: Johannes 15 : 1-17 (NBV) 
1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.2Iedere rank aan 
mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht 
draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.3Jullie zijn al rein door 
alles wat ik tegen jullie gezegd heb.4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank 
die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo 
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.5Ik ben de 

  wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij 
veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.6Wie niet in mij blijft 
wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken 
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.7Als jullie in mij blijven en mijn 
woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.8De 
grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht 
dragen en mijn leerlingen zijn.  9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij 
heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn 
geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden 
heb en in zijn liefde blijf.11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te 
geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.12Mijn gebod is dat jullie elkaar 
liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.13Er is geen grotere liefde dan je 
leven te geven voor je vrienden.14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet 
wat ik zeg.15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat 
zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de 
Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.16Jullie hebben niet mij 
uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan 
en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, 
zal hij je geven.17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
 
Zingen: Lied 656 : 1,2 en 3 
1 Ik ben de wijnstok,  
mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u, 
dan vindt Hij vruchten hier. 
Zing voor de Vader, de wijngaardenier, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u, 
dan vindt Hij vruchten hier. 

 
2 Ranken onvruchtbaar 
die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
Zij moeten branden. 
Dus blijf in Mij, Ik blijf in u, 
't is waarheid wat Ik zeg. 
Zing voor de Zoon,  
want zijn woord is uw weg, 
dus blijf in Mij, Ik blijf in u. 
't is waarheid wat Ik zeg. 
 
3 Laat dan mijn woorden 
uw waarheid en uw leven zijn; 
blijf in mijn liefde, 
zoals Ik in de Vader blijf, 
Gij zult vol vreugde zijn. 
Bid om de Geest, 
om het brood en de wijn, 
en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Lied 841 : 1,3 en 4 
1 Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd uit; 
 
3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt, 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 


