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Inleidend orgelspel 
 
Welkom | De heer M.W. van Winkelen – Locatiedirecteur 
 
Zingen | Psalm 119: 1, 5  
 
Vers 1 
Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten; 
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet; 
Welzalig die, bij dagen en bij nachten, 
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 
Van harte zoekt met ingespannen krachten. 
 
Vers 5 
Waarmede zal de jongeling zijn pad, 
Door ijdelheen omsingeld, rein bewaren? 
Gewis, als hij het houdt naar 't heilig blad. 
U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op U staren; 
Laat mij van 't spoor, in Uw geboôn vervat, 
Niet dwalen, HEER, laat mij niet hulp'loos varen. 
 
Schriftlezing | Lukas 14: 25-35 
 
25 En vele scharen gingen met Hem; en Hij, Zich omkerende, zeide tot hen: 
26 Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, 
en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan 
Mijn discipel niet zijn. 
27 En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet 
zijn. 
28 Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neder, en 
overrekent de kosten, of hij ook heeft, hetgeen tot volmaking nodig is? 
29 Opdat niet misschien, als hij het fondament gelegd heeft, en niet kan 
voleindigen, allen, die het zien, hem beginnen te bespotten. 
30 Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen 
voleindigen. 
31 Of wat koning, gaande naar den krijg, om tegen een anderen koning te 
slaan, zit niet eerst neder, en beraadslaagt, of hij machtig is met tien 
duizend te ontmoeten dengene, die met twintig duizend tegen hem komt? 



32 Anderszins zendt hij gezanten uit, terwijl degene nog verre is, en 
begeert, hetgeen tot vrede dient. 
33 Alzo dan een iegelijk van u, die niet verlaat alles, wat hij heeft, die kan 
Mijn discipel niet zijn. 
34 Het zout is goed; maar indien het zout smakeloos geworden is, 
waarmede zal het smakelijk gemaakt worden? 
35 Het is noch tot het land, noch tot den mesthoop bekwaam; men werpt 
het weg. Wie oren heeft, om te horen, die hore. 
 
Gebed  
 
Toespraak | ‘Eerst nadenken’ 
 
Zingen | Psalm 86:6 
 
Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 
 
Bijbelse toespraak Ds. D. Heemskerk 
 
Zingen | 25:6 
 
Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven.. 
 
Dankgebed 



 
Zingen | Morgenzang 3, 4  
 
Vers 3  
Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,  
Getrouw verrichten tot Uw eer;  
Dat Uwe gunst ons werk bekroon',  
Uw Geest ons leid' en in ons woon'.  
 
Vers 4  

Zie op ons neder in genâ,  
Opdat ons werk voorspoedig ga;  
En scheld ons alle misdaân kwijt,  
O HEER, die vol ontferming zijt. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Wilt u na afloop het programma weer meenemen naar huis? Alvast 
veel dank. 
 
Collectedoel 
In dit jubileumjaar willen we als Hoornbeeck College graag het Schots 
christelijk (primair) onderwijs steunen. Bijzonder onderwijs wordt niet 
door de Schotse overheid betaald en dat vraagt dus grote financiële 
offers. We steunen in het bijzonder de Melville-Knox school te 
Glasgow. Draagt u een steentje bij? 


