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Inleidend orgelspel 
 
Welkom | De heer M.W. van Winkelen – Locatiedirecteur 
 
Zingen | 25:6  
 
Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
Leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
Zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad 
Zal 't gezegend aard'rijk erven. 
 
Schriftlezing | Mattheüs 24: 32-42 
 
32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu 
teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer 
nabij is. 
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, 
dat het nabij is, voor de deur. 
34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al 
deze dingen zullen geschied zijn. 
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden 
zullen geenszins voorbijgaan. 
36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen 
der hemelen, dan Mijn Vader alleen. 
37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst 
van den Zoon des mensen. 
38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en 
drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in 
welken Noach in de ark ging; 
39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen 
wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. 
40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, 
en de ander zal verlaten worden. 



41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal 
aangenomen, en de andere zal verlaten worden. 
42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal. 
 
Gebed  
 
Toespraak | Thema Vrijheid 
 
Zingen | 25:2 
 
HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
Toespraak Ds. D. Zoet 
 
Zingen | 86:6 
 
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. 
 
Dankgebed | 

 

 

Zingen | MORGENZANG 3 & 4  



VERS 3  

Dat wij ons ambt en plicht, o HEER,  
Getrouw verrichten tot Uw eer;  
Dat Uwe gunst ons werk bekroon',  
Uw Geest ons leid' en in ons woon'.  
 
VERS 4  

Zie op ons neder in genâ,  
Opdat ons werk voorspoedig ga;  
En scheld ons alle misdaân kwijt,  
O HEER, die vol ontferming zijt. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wilt u na afloop de liturgie meenemen naar huis? 

Mogen we rekenen op uw gift? 

Uw bijdrage is hard nodig om ouders te kunnen blijven ondersteunen. 
Daarom vragen we dit jaar uw (digitale) gift voor het Steunfonds. 

U kunt een gift overmaken naar bankrekeningnummer 
NL76RABO0154163309 ten name van Stichting Steunfonds 
Hoornbeeck College te Amersfoort. 


