
 

Liturgie zondag 15 augustus 2021 

Voorganger : Dhr. R .Verkaik , Hardinxveld-Giessendam 

Organist : Cock Zwaan 

 

*Welkom en medelingen 

*Zingen : Ps. 25 :1 en 3 

1. ‘k Hef mijn ziel, o God der goden, 

Tot U op, Gij zijt mijn God; 

'k Heb op U vertrouwd in noden; 

Weer van mij toch schaamt' en spot; 

Dat mijn vijand nooit van vreugd 

Om mij opspring'; Die U wachten, 

Dekt nooit schaamt'; maar die de deugd, 

Zonder oorzaak, stout verachten. 

3. Denk aan't vaderlijk meêdogen, 

HEER, waarop ik biddend pleit; 

Milde handen, vriend'lijk' ogen, 

Zijn bij U van eeuwigheid. 

Sla de zonden nimmer ga, 

Die mijn jonkheid heeft bedreven; 

Denk aan mij toch in genâ, 

Om Uw goedheid eer te geven. 

 

*Stil gebed 

*Votum en groet 

 

Aanvangstekst 

 



 

*Zingen : Ps. 146 : 3 

3. Zalig hij, die in dit leven 

Jacobs God ter hulpe heeft; 

Hij, die door den nood gedreven, 

Zich tot Hem om troost begeeft; 

Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 

Vestigt op den HEER, zijn God. 

*Gebed 

*Schriftlezing : Lukas 12 : 35 – 48 
 
35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 
36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, 
wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en 
klopt, meteen open te doen. 
37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal 
vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen 
aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. 
38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de 
derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. 
39 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op 
welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en 
niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 
40 U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet 
zou denken, zal de Zoon des mensen komen. 
41 En Petrus zei tegen Hem: Heere, spreekt U deze gelijkenis tot 
ons, of ook tot allen? 
42 En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige 
rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen 
om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun 
toekomt? 
43 Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend 
aangetroffen zal worden. 
44 Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal 
aanstellen. 
 



 
 
45 Als die slaaf echter in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft 
nog lang weg, en zou beginnen de knechten en de dienstmeisjes 
te slaan, te eten en te drinken en dronken te worden, 
46 dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij 
hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet; en hij zal 
hem in stukken houwen en hem in het lot doen delen van hen 
die ontrouw zijn. 
47 En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen 
voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil 
gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. 
48 Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft 
die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En 
van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden 
en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te 
meer eisen. 
 
*Zingen: Gezang 304 : 1, 2 en 3  ( LvdK ) 
 
 
1   God is getrouw, zijn plannen falen niet, 
 Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. 
 Die 't heden kent, de toekomst overziet, 
 laat van zijn woorden geen ter aarde vallen; 
 en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, 
 volvoert zijn hand. 
 
2   De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast, 
 zijn heerschappij omvat de loop der tijden; 
 een sterke hand, die nooit heeft misgetast, 
 blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden; 
 de adem zijner lippen overmant 

 

de tegenstand. 
 
 
 
 



 
 
3   De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt, 
 doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten; 
 Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt, 
 heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten; 
 Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land 

 
als Gods gezant. 
 
*Verkondiging :  Waakzaamheid en trouw 

     

    *Zingen: Ps. 130 : 3 

 

3. Ik blijf den HEER verwachten; 

Mijn ziel wacht ongestoord; 

Ik hoop, in al mijn klachten, 

Op Zijn onfeilbaar woord; 

Mijn ziel, vol angst en zorgen, 

Wacht sterker op den HEER, 

Dan wachters op den morgen; 

Den morgen, ach, wanneer? 

*Geloofsbelijdenis 

* Zingen : 93 : 1 en 4 

1. De HEER regeert; de hoogste Majesteit, 

Bekleed met sterkt', omgord met heerlijkheid, 

Bevestigt d' aard', en houdt door Zijne hand 

Dat schoon gebouw onwankelbaar in stand. 

4. Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan; 

Al wat Gij ooit beloofd hebt, zal bestaan; 

De heiligheid is voor Uw huis, o HEER, 

Eeuw uit, eeuw in, tot sieraad en tot eer. 

 



 

*Dankgebed en voorbede 

 

*Inzameling gaven 
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*Slotzang : Gezang 476 : 4 en 5   ( LvdK ) 

4   Mensenzoon tussen de kandelaren, 
 Wortel Davids, Morgenster, 
 blijf uw kerk vergaderen, bewaren, 
 roep haar van nabij en ver. 
 Laat de luchters branden van uw klaarheid, 
 maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, 
 schuilplaats in de wildernis, 
 huis waarin uw vrede is. 
 
5   Levensvorst, U loven de geslachten, 
 en tot uw verborgen tijd 
 blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
 't einde van haar bange strijd. 
 Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
 uit die hoge heilsverwachting leven, 
 tot zij op de jongste dag, 

 
met U triumferen mag. 
 
*Zegen 

 


