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Inloop met muzikale begeleiding 
Ontmoeting in de kerkbanken. 
 
Ouderling van dienst met de afkondigingen 
 
De volgende lofprijzing en aanbiddingsliederen zingen we 
staande (indien mogelijk) 
 
Onze schuilplaats is God 
Er is hoop die groter dan de dood is. 
Er is leven sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven. 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
Er is vrede ver voorbij de onrust. 
Er is blijdschap dieper de tranen. 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte. 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig. 
 
Dus richten wij onze harten naar boven. 
Vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is. 
Er is vreugde groter dan ons lijden. 
Er is antwoord midden in de twijfel. 
Overwinning dwars door al ons strijden. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig. 
 
Dus richten wij onze harten naar boven. 
Vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven. 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
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Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen. 
En alle tranen voor altijd zal drogen. 
is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Jezus, ik wil heel dicht bij U komen, 
in uw nabijheid wil 'k zijn. 
Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, 
U maakt mij heilig en rein. 
 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
In de schuilplaats van de Allerhoogste 
blijf ik onder uw vleugels, o Heer. 
Uw schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
 
Uw schaduw beschermt mij, uw troon is mijn toevlucht. 
U bent mijn leven, mijn eer. 
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Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Psalm 106: 1 en 2 (nieuwe berijming) 
Eer aan de HEER om wat Hij doet, 
want Hij is altijd trouw en goed. 
Wie kan zijn grote macht beschrijven? 
Wie geeft Hem ooit voldoende eer? 
Gelukkig wie dicht bij Hem blijven 
en doen wat goed is, telkens weer. 
 
HEER, denk aan mij, kijk naar mij om. 
Verlos uw volk, uw eigendom. 
Kom mij ook liefdevol bevrijden. 
Dan zie ik zegen net als zij; 
dan zal ik blij zijn met de blijden; 
dan welt er dank op diep in mij. 
 
Lezing van de Wet van de Heere God 
 
Zingen: 119: 17 
Leer mij, o HEER, den weg, door U bepaald; 
Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 
Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 
Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren; 
Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt; 
Dan zal zich 't hart met mijne daden paren. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezingen:  
Jesaja 1:11-20 
11 Waartoe dienen voor Mij uw vele offers? zegt de HEERE. 
Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen 
en het vet van gemest vee; en in het bloed van jonge stieren, 
lammeren of bokken vind Ik geen vreugde. 
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12. Wanneer u komt om voor Mijn aangezicht te verschijnen – 
wie heeft dit van u gevraagd, dit platlopen van Mijn voorhoven? 
13. Breng niet langer nutteloze offers. Het reukwerk is Mij een 
gruwel. Nieuwemaansdag en sabbat, het bijeenroepen van 
samenkomsten: Ik verdraag het niet; het is onrecht, zelfs de 
bijzondere samenkomsten. 
14. Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik met heel Mijn 
ziel; ze zijn Mij tot last; Ik ben het moe om ze te dragen. 
15. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen 
voor u; ook wanneer u uw gebed vermeerdert, 
luister Ik niet: uw handen zitten vol bloed. 
16. Was u, reinig u! Doe uw slechte daden 
van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, 
17. leer goed te doen, zoek het recht! 
Help de verdrukte, doe de wees recht, 
bepleit de rechtszaak van de weduwe! 
18. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, 
zegt de HEERE. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen 
wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen 
worden als witte wol. 
19. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land 
eten, 
20. maar als u weigert en ongehoorzaam bent, zult u door het 
zwaard gegeten worden; want de mond van de HEERE heeft 
gesproken. 
 
Mattheüs 7:21-23 
21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in 
het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, 
Die in de hemelen is. 
22. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, 
hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam 
demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 
23. Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga 
weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt! 
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Mattheüs 25:31-46 
31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid 
en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon 
van Zijn heerlijkheid. 
32. En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en 
Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de 
bokken scheidt. 
33. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de 
bokken aan Zijn linkerhand. 
34. Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn 
rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het 
Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de 
wereld. 
35. Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had 
dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling 
en u hebt Mij gastvrij onthaald. 
36. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u 
hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij 
gekomen. 
37. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, 
wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of 
dorstig en te drinken gegeven? 
38. Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij 
onthaald, of naakt en hebben U gekleed? 
39. Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en 
zijn bij U gekomen? 
40. En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor 
zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan 
hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 
41. Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: 
Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de 
duivel en zijn engelen bestemd is. 
42. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten 
gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken 
gegeven; 
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43. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; 
naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u 
hebt Mij niet bezocht. 
44. Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben 
wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt 
of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? 
45. Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u 
dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook 
niet voor Mij gedaan. 
46. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de 
rechtvaardigen in het eeuwige leven. 
 
Zingen: OTH Lied 312 
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten 
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan 
En wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus 
Dat heb jij aan Mij gedaan 
 
Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren 
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan 
En wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus 
Dat heb jij aan Mij gedaan 
 
Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen 
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan 
En wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus 
Dat heb jij aan Mij gedaan 
En wat je ooit gedaan hebt  
aan de minste van Mijn broeders 
Zegt Jezus 
Dat heb jij aan Mij gedaan 
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Kindermoment (de kinderen blijven op hun plaats zitten) 
 
We zingen met de kinderen OTH Lied 314 
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij? 
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? 
 
En ik vraag je niet naar huidskleur, 
naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 
 
Ik was naakt en had geen geld, waar was jij? Waar was jij? 
Ik was naakt en had geen geld, waar was jij? 
 
En ik vraag je niet naar huidskleur, 
naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 
 
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? Waar was jij? 
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? 
 
En ik vraag je niet naar huidskleur, 
naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 
 
Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij? 
Toen ik dorst en honger had, waar was jij? 
 
En ik vraag je niet naar huidskleur, 
naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 
 
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij? 
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? 
 
En ik vraag je niet naar huidskleur, 
naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 
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Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, zal ik zijn. 
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn. 
 
En ik vraag je niet naar huidskleur, 
naar geloof of naar je naam. 
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij? 
 
 
Verkondiging - Thema: ‘Gods wil in je leven 
 
 
Moment van rust om de verkondiging te overdenken 
 
 
Zingen: OTH Lied 321 
Laat heel de wereld het zien,  
maak de volk’ren weer blij  
door de kracht van zijn stem.  
Heuvels en dalen breek uit!  
Kom en juich, zing het luid!  
Klap je handen voor Hem! 
 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’, 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
’t Woord van de waarheid maakt vrij.  
Het maakt vrij. 
 
Laat heel de wereld het zien,  
maak gevangenen vrij, 
breng de eenzamen thuis.  
Heel satans bolwerk stort neer,  
door ’t gebed tot de Heer,  
door de kracht van het kruis. 
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Liefde en recht zal Hij brengen op aard’, 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
’t Woord van de waarheid maakt vrij.  
Het maakt vrij. 
 
Laat heel de wereld nu staan  
vol ontzag voor zijn naam,  
zing het lied dat Hem eert.  
Wees niet meer stil, 
zeg het voort tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert! 
 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard’, 
een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
’t Woord van de waarheid maakt vrij.  
Het maakt vrij. 
 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte : voor de plaatselijke diaconale activiteiten 
2e collecte : voor het Pastoraat 
3e collecte : voor het werk van de Kerkrentmeesters 
 
 
Zingen: Psalm 100: 1, 2 en 3 (staande indien mogelijk) 
Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
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De HEER is God; erkent, dat Hij 
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
Tot schapen, die Hij voedt en weidt; 
Een volk, tot Zijnen dienst bereid. 
 
Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
Met lofzang in Zijn heilig hof; 
Looft Hem aldaar met hart en stem; 
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem. 
 
 
Zegen 
 
 
Muziekteam speelt na de dienst 
 
 
 
  


