
3. Laat door mij uw levend water 

vloeien als een klare stroom. 

O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later 

dat uw Geest over allen koom’. 

Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 

Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Opwekking 585  

https://www.youtube.com/watch?v=X6-nDviUynU 

 

Er is een dag, waar al wat leeft allang op wacht. 

Een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. 

En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, 

die rein en stralend, opgaat in zijn heerlijkheid. 

 

Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan 

en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. 

Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, 

De dood verzwolgen, overwonnen voor altijd. 

 

Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien 

en voor altijd op Hem lijken 

en Jezus kennen zoals Hij is, amen! 

Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 

want wij zullen met Hem leven 

in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen! 

 

Dus kijk omhoog, en zie wat nog verborgen is, 

maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. 

En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. 

Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid. 

 
Zegen (thuis beantwoord met Amen 3x)  

 

Orgelspel 

 

 

De volgende online interactieve ontmoeting is om 19:00 uur. 

Spreker: Jeugdwerker Henrich Kragt 

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 21 juni 2020   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Organist: Jaap de Kok   

 

Thema: De gelijkenissen van de talenten 

Voor de dienst 

Orgelspel 

 

Woord van welkom 

 

Zingen thuis (met orgel): Psalm 95: 1 en 2 

1. Steekt nu voor God de loftrompet,  

Hem die ons in de vrijheid zet. 

Komt voor zijn aanschijn met verblijden. 

Brengt Hem de dank van al wat leeft,  

Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 

Viert Hem, de koning der getijden. 

 

2. Groot God is Hij, Hij strijdt vooraan,  

de goden zijn Hem onderdaan; 

de hoge bergen houdt Hij staande. 

Het hart der aard' is in zijn hand. 

Hij riep de zee, Hij schiep het land. 

Hij is het, die de weg ons baande. 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Ontsteken van de kaarsen  

 

Meezingen thuis; Lied 624: 1 en 3     

https://www.youtube.com/watch?v=HzPvBIlNSFU 

 

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!  

Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!  

Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,  

bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!  
 

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,  

heeft verzoening ons bereid, halleluja!  

Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!  

Eng’len juub’len Hem ter eer, halleluja! 

 

Inleiding bij de dienst 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X6-nDviUynU
https://www.youtube.com/watch?v=HzPvBIlNSFU


Verootmoediging door zingen: Hemelhoog 275.  

Couplet 1 en 2 voorgedragen door ouderling, daarna 3 en 4 thuis zingen.  

1. Heer, ik kom tot U,   2. Met uw liefde, Heer, 

Hoor naar mijn gebed.   Kom mij tegemoet, 

Vergeef mijn zonden nu,   Nu ik mij tot U keer, 

En reinig mijn hart.    En maak alles goed. 

 

3. Zie mij voor U staan,   4. Jezus op uw woord, 

Zondig en onrein.    Vestig ik mijn hoop. 

O, Jezus raak mij aan,   U leeft en U verhoort 

Van U wil ik zijn.    Mijn bede tot U. 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Mattheus 25: 14-30 

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld 

dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander 

twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 

16. ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en 

zo verdiende hij er vijf talent bij. 17. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee 

had gekregen er twee bij. 18. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld 

van zijn heer te verstoppen: hij begroef het. 19. Na lange tijd keerde de heer van die 

dienaren terug en vroeg hun rekenschap. 20. Degene die vijf talent ontvangen had, 

kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, 

u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” 

21. Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. 

Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over 

veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” 22. Ook degene die 

twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe en zei: “Heer, u hebt mij twee talent 

in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er twee talent bij verdiend.” 23. Zijn heer zei 

tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je 

betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer 

aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”  

24. Nu kwam ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, 

ik wist van u dat u streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u 

niet hebt geplant, 25. en uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt 

u het terug.” 26. Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist 

dus dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? 27. Had 

mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal 
met rente hebben terugontvangen. 28. Pak hem dat talent maar af en geef het aan 

degene die er tien heeft. 29. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, 

maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. 30. En die 

nutteloze dienaar, gooi die eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en 

knarsetandt.” 

 

 

 

Zingen (thuis): Hemelhoog 460 – Ik zal er zijn 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Verkondiging 

 

Zingen (thuis): Hemelhoog 686: 1, 2 en 3 

1. Leid mij Heer, o machtig Heiland, 

door dit leven aan uw hand. 

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

wees mijn Gids in ’t barre land. 

Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider. 

vul mij met uw Geest steeds meer. 

Vul mij met uw Geest steeds meer. 

 

2. Laat mij zijn een Godsgetuige, 

sprekend van U meer en meer. 

Leid mij steeds door uwe liefde, 

groeiend naar uw beeld, o Heer. 

Brood des Levens, brood des hemels, 

voed mij dat ik groei naar U. 

Voed mij dat ik groei naar U. 

 


