
Inzameling van de gaven 

 

Zingen als slotlied: Weerklank 214 / Hemelhoog 719: 1, 2 en 4 

1. Eens zal op de grote morgen,  

klinken het bazuingeschal, 

dan zal Jezus wederkomen,  

als de rechter van ’t heelal. 

 

Refrein: Wie zal op die grote morgen, 

           buigen voor die Majesteit? 

            Wie zal op die grote morgen, 

            vluchten voor die heerlijkheid? 

 

2. Eens zal op de grote morgen  

‘t mensdom zwijgen, eind’lijk stil. 

Dan zal Jezus Christus vragen;  

‘Wat deed u om mijnentwil?’ (refr.) 

 

4. Eens zal op de grote morgen, 

blank en bruin worden vereend; 

kleur of ras is niet belangrijk, 

maar Gods gunst aan ons verleend. (refr.) 

 

Zegen  (beantwoord met Amen 3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende diensten zijn op: 

 

18-10    19:00 uur  ds. A.H. van Veluw     

25-10      9:30 uur   ds. A.H. van Veluw 

25-10    19:00 uur  ds. P. Brouwer        Jongerendienst  

 

LITURGIE voor de eredienst van de Hervormde Gemeente   

"De Hoeksteen" op zondag 18 oktober 2020   

 Aanvang 9:30 uur 

   Voorganger: ds. G.H. Labooy 

Ouderling van dienst: Julian Aarten 

Kosters: Harry Dekker en Richard Kragt 

Zangers: Gerrit van Dijk, Jan van den Berg 

Organist: Frank Tanghe   

 

Thema: Jezus spreekt recht 

Voor de dienst (via YouTube)  

Opwekking 125   ‘Heer ik kom tot U’ 

Opwekking 767   ‘Familie’ 

 

Woord van welkom 

 

Zingen Psalm 23b: 1 en 3 

1. De Heer is mijn Herder!  3. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust;   Al dreigt ook het graf, 

Hij zal mij geleiden    geen kwaad zal ik vrezen, 

naar grazige weiden.   Gij zult bij mij wezen; 

Hij voert mij al zachtkens   o Heer, mij vertroosten 

aan waat'ren der rust.   uw stok en uw staf! 

 

Stil gebed en Bemoediging en groet 

 

Ontsteken van de kaarsen 

 

Zingen Lied 287: 1 en 2 

1. Rond het licht dat leven doet, 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed, 

zegen zoekt, mag binnentreden, 

bij de Heer zijn wij hier thuis, kind aan huis. 

 

2. Rond het boek van Zijn verbond, 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond, 

levenswoorden: ja en amen, 

als de kerk van liefde leest, is het feest. 

 

Inleiding bij de dienst 

 



Verootmoediging  

 

Wetslezing door iemand thuis 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Schriftlezing: Ezechiël 34: 11-12,  17,  22b-23 
11Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze 

zorgen.12Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid zijn 

geraakt, zo zal ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle plaatsen 

waarheen ze zijn verdreven op een dag van dreigende, donkere wolken.  

 
17Wat jullie betreft, mijn schapen, dit zegt God, de HEER: Ik zal rechtspreken tussen 

het ene schaap en het andere, tussen rammen en bokken.  

 
22bIk zal rechtspreken tussen de schapen. 23 Ik zal een andere herder over ze aanstellen, 

een die ze wél zal weiden: David, mijn dienaar. Hij zal ze weiden, hij zal hun herder 

zijn. 

 

Zingen Psalm 119: 38 

38. Ik heb mijn voet van 't kwade pad geweerd 

opdat ik gaan zou in uw goede wegen. 

Ik wijk niet af van wat uw woord mij leert, 

want zo alleen kom ik uw aanschijn tegen, 

Gij hebt U in uw trouw tot mij gekeerd. 

Gij zijt mijn ziel, mijn zaligheid, mijn zegen. 

 

Schriftlezing: Matteüs 25: 31-40 
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle 

engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor 

hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder 

de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de 

bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn 

door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de 

grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik had honger en jullie 

gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, 

en jullie namen mij op, 36ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie 

bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”  
37Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u 

hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer 

hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? 
39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar 

u toe gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat 

jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,  

dat hebben jullie voor mij gedaan.” 41Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde 

toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat 

bestemd is voor de duivel en zijn engelen. 42Want ik had honger en jullie gaven mij 

niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. 43Ik was een vreemdeling 

en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en 

zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” 44Dan zullen ook zij antwoorden: 

“Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, 

ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” 45En hij zal hun 

antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken 

niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” 46Hun staat een eeuwige 

bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’ 

 

Gesprekje met de kinderen 

 

Zingen door kinderkoor: ‘Diep als de zee’ (Oke4kids 68) 

Diep, diep, diep als de zee. 

Hoog, hoog, hoog als de lucht. 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 

Is Jezus' liefde voor jou en mij. 

 

‘t Is net zo diep, diep, diep als de zee. 

Hoog, hoog, hoog als de lucht. 

Wijd, wijd, wijd als het water blauw. 

Is Jezus' liefde voor jou. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Hemelhoog 703: 1 en 3 

1. Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten. 

Toen ik dorst had bood je Mij je beker aan. 

En wat je ook gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders, 

zegt Jezus, ‘dat heb jij aan Mij gedaan’. 

 

3. Toen ik ziek was, ben jij Mij komen helpen.  

Ik was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan. 

En wat je ook gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders, 

zegt Jezus, ‘dat heb jij aan Mij gedaan’. 

 

En wat je ook gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders, 

zegt Jezus, ‘dat heb jij aan Mij gedaan’. 

 

Pastorale mededelingen  

 

Gebeden 

 


