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Voor de dienst 
Opwekking 708 
Kom, zing voor de Heer, 
Die eeuwig regeert, 
Die nooit veranderen zal. 
Onfeilbaar eerlijk, 
Onpeilbaar goed; 
Zijn Woord houdt eeuwig stand. 
Ja, uw Woord houdt eeuwig stand. 

 
Refrein 
De Hemel juicht, uw kerk getuigt: 
'Groot is uw trouw, o Heer!' 
Van eeuw tot eeuw belijden wij: 
'Groot is uw trouw, o Heer! 
Hoe groot is uw trouw, o Heer!' 

 
Alles verandert, 
Maar U blijft gelijk; 
Uw koninkrijk kent geen eind. 
En wat U beloofd hebt, 
Dat zal U ook doen; 
Uw trouw is voor altijd. 
Wij vertrouwen U altijd.   Refrein 
 
Van generatie tot generatie 
Nooit liet U ons in de steek. 
Gisteren en vandaag steeds dezelfde, 
Die was, die is en die komt.  Refrein 
 
Opwekking 709 
 De hemel vertelt van Gods heerlijkheid, 
Het uitspansel spreekt van Zijn macht. 
De dag zegt het voort aan de dag die komt, 
De nacht aan de volgende nacht. 
Zonder te spreken, geen enkel woord, 
Wordt hun stem over heel de wereld gehoord. 



Refrein: 
Halleluja, God van de hemel, God van de aarde. 
Halleluja, God van het land en de zee. 
Halleluja, God van de dieren, God van de mensen. 
Halleluja, 
 
Alles getuigt met ons mee. 
De schepping verkondigt Zijn majesteit, 
De zee bruist van blijdschap voor Hem. 
De regenboog spreekt van Zijn grote trouw, 
De bergen verheffen hun stem. 
Zonder te spreken, geen enkel woord. 
Wordt hun stem over heel de wereld gehoord.   Refrein: 
 
God heeft vanaf het begin van de tijd 
Zichtbaar gemaakt dat Hij leeft. 
Hij toont Zijn kracht en Zijn Goddelijkheid 
In wat Hij geschapen heeft.    Refrein: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied:  
Opwekking 334: “Heer Uw licht en Uw liefde schijnen”  band + orgel 
Heer uw licht en uw liefde schijnen, 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen, 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons. 
Levend woord, ja Uw waarheid bevrijd ons! 
Schijn in mij, Schijn door mij 
 
Refrein: 
Kom Jezus kom 
Vul dit land met Uw heerlijkheid 
Kom Heilige Geest 
Stoord op ons uw vuur 
Zend uw rivier 
Laat u heil heel de aard vervullen 
Spreek Heer uw woord 
Dat het licht overwint 



Ik wil komen in uw nabijheid 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid 
Door u bloed mag ik u toebehoren 
Leer mij, Toest mij w stem wil ik horen 
Schijn in mij, Schijn door mij  Refrein: 
 
Staan wij oog in oog met U, o Heer 
Daalt uw stralende licht op ons neer 
Zichtbaar tastbaar word u in ons leven 
U volmaakt die volkomen zich geven 
Schijn in mij, Schijn door mij  Refrein: 
 
Stil gebed; 
Votum en Groet 
 
Samenzang: gez. 409 : 1,2 en 5: “Laat ons de Heer lofzingen” 
1 
Laat ons de Heer lofzingen, 
juicht, al wie bij Hem hoort! 
Hij zal met trouw omringen 
wie steunen op zij woord. 
Al moet ge hier ook dragen 
veel duisternis en dood, 
gij hoeft niet te versagen, 
Hij redt uit alle nood. 

2 
God heeft u uitverkoren 
en uw geloof gebouwd, 
Hij heeft een eed gezworen 
aan elk die Hem vertrouwt: 
dat Hij hen zal omgeven 
met sterkte als een wal, 
dat Hij wie met Hem leven 
de zege schenken zal. 

5 
Daarom lof zij de Here, 
in wie ons heil bestaat, 
Hem die ons toe wou keren 
zijn liefelijk gelaat. 
Hij moge ons behoeden, 
elkander toegewijd, 
en schenke ons al 't goede 
nu en in eeuwigheid. 
  
Opwekking tot de liefde 
 
  



Samenzang Psalm 139: 1,3 en 7: “Heer , die mij ziet” 
1    
Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

3 
Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
zo dichtbij met uw majesteit, 
zo ver en zo met mij verbonden: 
hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

7 
Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 
Opwekking 270 
Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een Rots behalve onze God? 
Een Schuilplaats en een Schild 
Een Burcht en een Bevrijder is Hij 
Voor wie vertrouwen op Hem 
 

Wie is God behalve onze Heer? 
En wie is een Rots behalve onze God? 
Hij sterkt mij in de strijd 
En doet mij overwinnen keer op keer 
Ik geef voor eeuwig Hem de eer

Opwekking 381 
De zaligheid is van God, 
Die samen met het Lam 
Regeert op zijn troon. 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 

Zij onze God   ) 
Voor eeuwig en eeuwig. )3x 
Amen!

En wij de verlosten zijn sterk 
Door 't woord van ons getuigenis. 
En wij roepen uit: 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 

Zij onze God   ) 
Voor eeuwig en eeuwig. )3x 
Amen!

Kindermoment, hierna naar Nevendienst 
 



Gebed Schriftlezing: Mattheus 25: 14 - 30(NBG 51) 
Samenzang:Joh.de Heer 475 : 1,2 en 3: “God roept ons broeders” 
1    
God roept ons, broeders, tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 

2    
God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht. 

3    
God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 
  
Verkondiging: “begraaf je talent niet” 
Samenzang: Joh.de Heer 166: 1,2, en 3: “Grijp toch de kansen” 
1 
Grijp toch de kansen, door God u gegeven! 
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen. 
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven? 
D' arbeid der liefde, gedaan om u heen. 
KOOR: 
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend, 
alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan; 
maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. 
dat houdt zijn waard' en zal blijven bestaan. 
2 
Geef dan uw tijd niet aan ijdele zorgen; 
help hen, die vielen, breng troost in hun smart! 
O, laat uw licht schijnen, blij als de morgen; 
wijs op de Heiland, die rust geeft voor 't hart! 



3 
Weet: al uw arbeid, uw lijden voor Jezus, 
't wordt door Hemzelve geschat naar zijn waard'. 
En eens daarboven, daar vinden we weder 
vruchten van 't zaad, dat wij strooiden op aard.  
 
Bidden - Danken – Voorbeden 
Inzameling van de gaven 

   Diaconie    Kerkvoogdij 
 
Slotzang:  
Evang.Liedb.390 : 1,2 en 5: “Maak ons tot een stralend licht” 
1 
Maak ons tot een stralend licht 
voor de volken, 
een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet 
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 

2 
Maak ons tot een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 

5 
En bouw uw koninkrijk 
in de volken, uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 
Zegengroet 
 

Wilt u contact of napraten naar aanleiding van de dienst dan kunt u de 
ouderling van dienst bij de uitgang aanspreken of contact opnemen met 
Ds Gert de Ruiter (06 37 45 55 99) 
 


