
 Liturgie  

voor de eredienst op zondag  

 

25 SEPTEMBER 2022 – 9.30 UUR 

IN DE WITTE DORPSKERK TE AALST 

 

Opening winterwerk 

 



Hervormde Gemeente Aalst 

Website; www.hervormdaalst.eu 

 

Predikant 

Ds. J. Domburg 

Goudenregenlaan 52 

5308 LD Aalst 

0418-640458 

predikant@hervormdaalst.eu 

 

Kerkdiensten: Iedere zondag in de witte Dorpskerk om 9.30 en 

18.30 uur. 

Kerkdienst live, later terugluisteren: 

http://hervormdaalst.eu/diensten/diensten-beluisteren/  

 

Iedereen van harte welkom! 

 

Voorganger   : Ds. J. Domburg 

Ouderling van dienst : Kelvin Klop 

Mededelingen  : Niels van Steenbergen 

Organist   : Adrie Bragt 

Koster   : Hans Bisschop 

 

 

http://www.hervormdaalst.eu/


Orgelspel 

 

Welkom en mededelingen 

 

Psalm 42 : 1 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 

 

Stil gebed 

 

Votum en Groet 

 

Psalm 122 : 1 en 2 

Ik ben verblijd, wanneer men mij 

Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 

Gereed, om naar Gods huis te gaan; 

Kom, ga met ons en doe als wij." 

Jeruzalem, dat ik bemin, 



Wij treden uwe poorten in; 

Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 

Jeruzalem is wèl gebouwd, 

Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 

Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten. 

 

De stammen, naar Gods naam genoemd, 

Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt 

Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt; 

Waar elk Zijn naam belijdt en roemt; 

Want d' achtb're zetel van 't gericht 

Is daar voor Davids huis gesticht; 

De rechterstoelen staan daar binnen. 

Bidt, met een algemene stem, 

Om vrede voor Jeruzalem. 

Het ga hun wèl, die u beminnen. 

 

Weerklank 599 : 1, 4 en 6 

Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor deze nieuwe dag. 

Dank U dat ik met al mijn zorgen 

bij U komen mag. 

 

 



Dank U voor hen die mij omringen, 

dank U voor wat mij toebehoort. 

Dank U voor alle kleine dingen, 

ieder vriend’lijk woord. 

 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 

dank U dat ik dit zeggen kan. 

Dank U, o God, ik wil U danken, 

dat ik danken kan! 

 

Tien Geboden en Samenvatting 

 

Psalm 86 : 2 en 6 

Wie toch is, als Gij, weldadig? 

Wees mij dan, o HEER, genadig; 

Want mijn roepen en geklag 

Klimt tot U den gansen dag. 

Wil de ziel Uws knechts verblijden; 

Ondersteun hem in zijn lijden; 

Want ik hef mijn hart en oog, 

Trouwe God, tot U omhoog. 

 

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 



Neig mijn hart, en voeg het saâm 

Tot de vrees van Uwen naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven; 

'k Zal Uw naam en majesteit 

Eren tot in eeuwigheid. 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

Schriftlezing : Mattheus 25 : 14 - 30 

14. Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn 

eigen dienaren bij zich riep en hun zijn bezittingen 

toevertrouwde. 

15. En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en 

aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij 

reisde meteen weg. 

16. Hij die de vijf talenten ontvangen had, ging weg en 

handelde daarmee en hij verdiende vijf andere talenten 

erbij. 

17. Evenzo verdiende degene die de twee talenten ontvangen 

had, er nog twee bij. 

18. Maar hij die het ene ontvangen had, ging weg en groef een 

gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. 

19. Na lange tijd kwam de heer van die dienaren terug en hield 

afrekening met hen. 



20. En degene die de vijf talenten ontvangen had, kwam en 

bracht nog vijf talenten bij hem, en hij zei: Heer, vijf 

talenten hebt u mij gegeven; zie, nog vijf talenten heb ik 

aan winst gemaakt. 

21. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe 

dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik 

u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. 

22. En degene die de twee talenten ontvangen had, kwam ook 

naar hem toe en zei: Heer, twee talenten hebt u mij 

gegeven, zie, twee andere talenten heb ik aan winst 

gemaakt. 

23. Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe 

dienaar, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik 

u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer. 

24. Maar hij die het ene talent ontvangen had, kwam ook en 

zei: Heer, ik wist dat u een streng man bent, omdat u maait 

waar u niet gezaaid hebt, en inzamelt van de plaats waar u 

niet gestrooid hebt. 

25. En ik ben bevreesd weggegaan en heb uw talent verborgen 

in de grond; zie, hier hebt u het uwe. 

26. Maar zijn heer antwoordde en zei tegen hem: Slechte en 

luie dienaar, u wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en 

van de plaats inzamel waar ik niet gestrooid heb. 

27. Dan had u mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik 

zou bij mijn komst het mijne met rente teruggekregen 

hebben. 

 



28. Neem daarom het talent van hem af en geef het aan hem 

die de tien talenten heeft. 

29. Want ieder die heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij 

zal overvloedig hebben; maar van hem die niet heeft, van 

hem zal afgenomen worden ook wat hij heeft. 

30. En werp de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis; 

daar zal gejammer zijn en tandengeknars. 

 

Collecte 

1. Instandhouding eredienst 

2. Plaatselijk jeugdwerk 

3. Instandhouding pastoraat (uitgang) 

 

Psalm 111 : 1 en 2 

Looft, Hallelujah, looft den HEER! 

Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 

Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 

'k Zal, met d' oprechten onderling 

Vereend, in hun vergadering 

En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 

 

Des HEEREN werken zijn zeer groot; 

Wie ooit daarin zijn lust genoot, 

Doorzoekt die ijv'rig en bestendig; 

Zijn doen is enkel majesteit, 



Aanbiddelijke heerlijkheid, 

En Zijn gerechtigheid onendig. 

 

Prediking 

 

Weerklank 267 : 1, 4, 5 en 6 

Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets daarvan behoud'. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 

tot een werktuig in uw hand. 

 

Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw Heil'ge Geest er woon'. 

 

Neem ook mijne liefde, Heer; 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mij zelf, en t' allen tijd 

ben ik aan U toegewijd. 



Psalm 8 : 1 en 4 

HEER, onze Heer, grootmachtig Opperwezen! 

Hoe wordt Uw naam op aard' alom geprezen! 

Gij, die den glans van Uwe majesteit 

Hebt boven lucht en heem'len uitgebreid. 

 

Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 

De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 

Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 

En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt! 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Psalm 150 : 1 

Looft God, looft Zijn naam alom; 

Looft Hem in Zijn heiligdom; 

Looft des HEEREN grote macht, 

In den hemel Zijner kracht; 

Looft Hem, om Zijn mogendheden, 

Looft Hem, naar zo menig blijk 

Van Zijn heerlijk koninkrijk, 

Voor Zijn troon en hier beneden. 

 

 



Weerklank 477 : 1, 2 en 3 

Zegen ons, Algoede, 

neem ons in uw hoede 

en verhef uw aangezicht 

over ons en geef ons licht. 

 

Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 

en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

Zegen 

 

 

 

 

 

U bent van harte uitgenodigd in ’t Kruispunt om onder het 

genot van koffie en thee elkaar te ontmoeten. 


