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*Welkom en mededelingen 
 
Zingen: 10.000 redenen tot dankbaarheid 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker, 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt zijn heilige naam. 
 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt Zijn heilige naam. 
 



 

En op dit dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt Zijn heilige naam. 
Verheerlijkt Zijn heilige naam, 
verheerlijkt Zijn heilige naam. 
 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Psalm 100 
 

Juich, aarde, juicht alom den HEER; 
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht; 
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
 
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. 
 
Want goedertieren is de HEER; 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer; 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
Tot in het laatste nageslacht. 
 



 

*Lezen van de geboden 
 

*Zingen: Ik bouw op U 
 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser, 
niet eenzaam ga ik op de vijand aan. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend 
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
Toch rijst in mij een lied van overwinning, 
ik bouw op U en ga in Uwe naam. 
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, 
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, 
in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 
*Gebed 
 

*Kinderlied 
 

*Zingen: De Here zegent jou 
 
De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 
 



 

De Here zegent u 
en Hij beschermt u 
Hij schijnt Zijn licht over uw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij u zijn 
Hij zal Zijn vrede aan u geven (2x) 
 

*Schriftlezing: Mattheus 25:14-30 
 

14 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.  

16 Meteen 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 bij verdiend.”  

21 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.”  

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 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, luie dienaar.  
Je wist dat ik maai waar ik niet heb gezaaid  
en oogst waar ik niet heb geplant?  

27 Dan had je mijn geld dus bij de bank in bewaring moeten geven, 
zodat ik het bij mijn terugkomst  
met rente zou hebben teruggekregen.  

28 Neem hem dat talent 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 het laatste worden ontnomen.  

30 En die nutteloze dienaar, gooi hem eruit,  
in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.” 

 

Zingen: Psalm 143: 10 
 

Leer mij, o God van zaligheden, 
Mijn leven in Uw dienst besteden; 
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand; 
Uw goede Geest bestuur' mijn schreden, 
En leid' mij in een effen land. 
 

Preek 
 

*Zingen: Gezang 228: 1, 2, 3, 6 
 

1   Neem mijn leven, laat het, Heer, 

 
toegewijd zijn aan uw eer. 

 
Maak mijn uren en mijn tijd 

 
tot uw lof en dienst bereid. 



 

 
2   Neem mijn handen, maak ze sterk 

 
door uw liefde tot uw werk. 

 
Maak, dat ik mijn voeten zet 

 
op de wegen van uw wet. 

 
3   Neem mijn stem, opdat mijn lied, 

 
U, mijn Koning, hulde bied'. 

 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

 
dat zij uw getuigen zijn. 

 
6   Neem ook mijne liefde, Heer; 

 
'k leg voor U haar schatten neer. 

 
Neem mij zelf, en t' allen tijd 

 
ben ik aan U toegewijd. 

Uitreiken van de Bijbels aan de ‘overstappers’ 
 

Zingen: Als een hert dat verlangt naar water 
Als een hert dat verlangt naar water,  
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 
 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 

U bent meer dan goud en zilver,  
U de bron van mijn bestaan. 
U alleen schenkt echte blijdschap,  
ja met U wil 'k verder gaan. 
 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 
aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen,  
mijn aanbidding is voor U. 
 
 
 



 

*Dankgebed 
 

*Inzameling gaven 
 

 
 
 
U kunt uw bijdrage eventueel ook overmaken op rekeningnummer 
NL41RABO0373709277 tnv CvK Hervormde Wijkgemeente Sionskerk 
onder vermelding van Collecte.  
 

Tijdens de collecte zingt Hineni:  
 
Here and now I'm in the fire 
In above my head 
Being held under the pressure 
Don't know what'll be left 
But it's here in the ashes 
I'm finding treasure 
 
He's making diamonds, diamonds 
Making diamonds out of dust 
He is refining in His timing 
He's making diamonds out of us 
 
 



 

I'll surrender to the power 
Of being crushed by love 
Till the beauty that was hidden 
Isn't covered up 
Oh it's not what I hoped for 
It's something much better 
 
He's making diamonds, diamonds 
Making diamonds out of dust 
He is refining in His timing 
He's making diamonds out of us 
 
Oh the joy of the Lord 
It will be my strength 
When the pressure is on 
He's making diamonds 
 
He's making diamonds, diamonds 
Making us rise up from the dust 
He is refining in His timing 
He's making diamonds out of dust 
Making diamonds out of us 
 
I won't be afraid to shine 
I won't be afraid to shine 
I won't be afraid to shine 
Cause He's making diamonds out of dust 
Making diamonds out of us 
 
De kinderen komen terug van de kinderdienst 
 
Zingen (staande): Psalm 56:5 
 
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord; 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat sterv'ling zou mij schenden? 



 

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden, 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
Door ijver aangespoord. 
 
*Zegen 
 
 


