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Thema Verantwoording bij de wederkomst(Pnr.1437) Matthéüs 25: 14-30 
Uitgesproken 23 september 2012 in het Open Hof te Kampen 
 
Kerkelijk jaar:  17e zondag na Pinksteren, 1e zondag van de herfst, vredesweek. 
 ‘Heer, geef vrede aan degenen die op U wachten’ 
 (Jezus Sirach 36:16)   
     
Synagogaal jaar: 7 Tisjri van het jaar 5773;  
 de ‘Geduchte Dagen’ voorafgaand aan Grote Verzoendag (26/9)  
 en Loofhuttenfeest (1/10-8/10). 
 
Gisteren stond op het leesrooster van de synagoge Sidra Wajelech (Deut. 31) 
 
U luistert naar : een opname van 23 september 2012 om 10.00 uur in het Open 
Hof te Kampen. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend. 
 
Ouderling van dienst Jan Posthouwer  
Muzikale begeleiding Marijn de Jong 
 
 
Orde van de dienst: 
 
VOORBEREIDING EN DOOP 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 118: 1 en 9 

1. Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen, 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
9. Dit is de dag, die God deed rijzen, 
juicht nu met ons en weest verblijd. 
O God, geef thans uw gunstbewijzen, 
geef thans het heil door ons verbeid. 
Gezegend zij de grote koning 
die tot ons komt in 's HEREN naam. 
Wij zeegnen u uit 's HEREN woning, 
wij zegenen u al tezaam. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Hosea 6: 1-3 

1 Kom, laten wij terugkeren naar de HEERE,  
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want Hij heeft verscheurd, maar Hij zal ons genezen;  
Hij heeft geslagen, maar Hij zal ons verbinden.  
2 Na twee dagen zal Hij ons levend maken,  
op de derde dag zal Hij ons doen opstaan.  
Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven.  
3 Dan zullen wij kennen,  
wij zullen ernaar jagen de HEERE te kennen!  
Zijn verschijning staat vast als de dageraad.  
Ja, Hij komt naar ons toe als de regen,  
als late regen, die het land natmaakt.  

  
Zingen Lied 25: 1, 2 en 3 

1. Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht. 
Hef naar de hemel uw gezicht, 
met opgeheven hoofden, luister, 
 
2. gij die hier woont in 't dal der tranen 
en van de schaduwen des doods, 
gij hoort zijn stap, gij ziet hoe groots 
Hij zich zijn witte weg zal banen. 
 
3. Hij komt met vrede; en geen rampen 
geen oorlog en geen bitterheid 
zal er meer zijn, geen kind dat schreit, 
geen laarzen die in 't duister stampen. 

 
Dooponderricht 
 
Gebed 
 
Zingen AWN 3.29  (terwijl de dopelingen worden opgehaald) 

Jouw leven staat aan het begin, 
het heeft nog geen herinnering,  
het is zo weerloos en zo klein,  
je weet nog niet hoe het zal zijn. 
 
Refrein: O Heer, bevestig ons bestaan,  
noem ons bij onze naam. 
 
Je huilt nog van verwondering,  
maar jij hoort hier, in onze kring.  
Het water wacht, die diepe zee  
geeft jou een taal, een teken mee. 
Refrein 
 
Dat teken is een heilgeheim  
God wil met jou verbonden zijn.  
Hij is nabij waar jij ook bent,  
omdat Hij je bij name kent.  
Refrein 
 
Zo komt jouw leven aan het licht,  
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zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht,  
Gods adem heeft je aangeraakt  
en jou tot bondgenoot gemaakt. 
Refrein 

 
De doopouders komen in het liturgisch centrum en de kleinste kinderen van de 
nevendienst mogen naar voren komen 

 
De kralen van Thijmen, Sanne, Rosalyn en Thobias worden aan de doopketting 
geregen.  
We zingen:  Wij vieren feest vandaag, hier in het Open Hof, 

want er wordt weer gedoopt! Wij zingen tot Gods lof. 
Wij openen het snoer en rijgen dan een kraal: 
jij hoort er nu ook bij, ja bij ons allemaal! 

 
Doopvragen 
 
Zingen  Tussentijds 96,  ‘opdat de ouders en hun kinderen zich ook 

gedragen zullen weten door het geloof van heel de gemeente’:  
 

Wij geloven één voor één en ook samen: 
De Heer is God en anders geen. Amen, amen. 
 
Wij geloven in de naam Jezus Christus, 
gestorven en weer opgestaan, Hallelujah! 
 
Wij geloven dat de Geest ook nog heden 
de wereld en onszelf geneest. Vrede, vrede 

 
Bediening van de Heilige Doop aan Kaj Thijmen Bruggeman, Sanne Doorduin, 
Rosalyn Gerjanne Klompenmaker en Jozef Pieter Thobias van der Vegt 
(aansteken doopkaarsen) 
 
Zingen Psalm 87: 3 en 4 (staande) 

3. God zal hen zelf bevestigen en schragen 
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft, 
hen tellen, als in Isrel ingelijfd, 
en doen de naam van Sions kindren dragen. 
 
4. Zij zullen saam, de groten met de kleinen, 
dansend de harpen en cymbalen slaan, 
en onder fluitspel in het ronde gaan, 
zingend: `In U zijn al onze fonteinen'. 

 
Gebed 
 
De dopelingen worden weggebracht; kinderen gaan naar de nevendienst 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
Schriftlezing Matthéüs 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 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Verantwoording bij de wederkomst 

 4 van 6 

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. Meteen 16 
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 talent bij verdiend.” 21 Zijn heer zei tegen 
hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. 
Omdat je betrouwbaar bent gebleken 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 talent 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, laffe dienaar. Je wist dus 
dat ik maai waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb 
geplant? 27 Had mijn geld dan bij de bank in bewaring gegeven, 
dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben 
terugontvangen. 28 Pak hem dat talent maar 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 wat hij 
heeft nog worden ontnomen. 30 En die nutteloze dienaar, gooi die 
eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en 
knarsetandt.”  

 
Zingen Lied 37: 1 en 2 

1. Zo sprak de Heer der legerscharen, 
de God van Israël, 
tot wie zo diep vernederd waren: 
o volk, het ga u wel! 
Bouwt huizen en ga daarin wonen, 
plant hoven, eet uw vrucht, 
gewin u dochteren en zonen 
en leef in goed gerucht! 
 
2. Maar zoek de vrede voor dit Babel 
waar gij verbannen zijt, 
bidt voor de stad, want in haar straten 
daagt eens een andere tijd, 
ja bidt voor haar, want in haar vrede 
schuilt ook voor u het heil. 
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Babel en alle wereldsteden 
staan rondom Israël. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 473: 1, 2, 3, 4 en 5 

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, 
trouw en vaardig 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 biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 
 
4. Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 
 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heilge Geest er woon'. 

 
 
DIENST VAN DE DANKZEGGING 
 
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor…. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
 
Inzameling van de gaven 
 
Talentencollecte 
 
Zingen Lied 462: 1 en 2 

1. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doôn, 
en Christus zal over u lichten! 
Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods Zoon, 
eer Hij u als rechter komt richten. 
Ontwaak en sta op, het gevaar is zo groot! 
Wie kiest, o verdwaasde, voor 't leven de dood? 
 
2. Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed, 
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de nacht is zo lang reeds verdwenen! 
Het licht der genade, met blijdschap begroet, 
heeft de aarde reeds eeuwen beschenen. 
En groots is uw roeping en heilig uw taak, 
en de uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak! 

 
Zegen 


