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Welkom 
Linda Jongbloed heet 
iedereen namens de 
kerkenraad welkom, in de kerk 
of thuis.   
 

Dienst van de 
voorbereiding 
Het aanvangslied is lied 218: 
1,2,4,5 “Dank U voor deze 
nieuwe morgen”.   

Na bemoediging en groet door gastpredikant 
ds. Slik volgt een 
stilte en orgelspel. 
Psalm 98: 1,3 
“Zing een nieuw 
lied voor God de 
Here”. De 
predikant gaat 
voor in het gebed 
voor de nood van 

de wereld, een gebed om vrede en hoop. 
Daarna volgt het glorialied, waar we naar 
luisteren en kijken “Groot is uw trouw, o Heer” 
(lied 885: 1,2).   
 

Dienst van het Woord 
Gebed (Fries) bij de opening van het Woord om 
licht in ons leven en om zegen en kracht van de 
Geest. 

Uit het Oude Testament wordt gelezen Jesaja 48: 
17-21 (Fryske Bibel): “Ik ben de 
Heer, jullie God”. 
Psalm 68: 7,9 “God zij geprezen 
met ontzag”, orgelspel met tekst 
op het scherm.   
De evangelielezing is Matteüs 
25: 14-30, Jezus vertelling over 
de talenten. 
Lied 422: 1,2,3 “Laat de 
woorden die we hoorden”. 
 

Verkondiging 
In Matteüs 25 gaat het om betrouwbaarheid, wat 
doe je als je heer weggaat? Hoe het niet moet 
zagen we afgelopen week in Amerika. Ook de 
derde dienaar zegt onjuiste dingen over zijn heer 
en zet zichzelf daarmee buitenspel. 
 De heer verdeelde zijn bezit in ongelijke porties, 
naar wat een ieder aankan. Talent is een oude 
maat, 30 kilo zilver of goud, zeker 14x jaarloon 
van een arbeider. Het gaat in het verhaal dus om 
grote bedragen! De 1e en 2e dienaar mogen naar 
het feest bij terugkomst. Met de 3e dienaar is de 
heer niet blij: had het maar op de bank gezet (al 
zou dat tegenwoordig ook niks opleveren…..). 
Deze 3e dienaar wordt buitengesloten. Hij zei dat 
zijn heer het onmogelijke vroeg en maakte er 
niets van. Hij dacht alleen aan zijn eigen 
veiligheid.   
Maar in het Oude Testament 
geeft God de mensen altijd 
de kans zijn woorden waar te 
maken. Zo ook in het gelezen 
deel uit Jesaja. Na terugkeer 
uit ballingschap, mogelijk na 
schuldbelijdenis, is er een 
nieuw begin. Waarom niet voor de 3e knecht? 
Deze vertelt leugens en belijdt geen schuld. 
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In Matteüs 24 vertelt Jezus over de terugkomst 
met grote vrede. De gelijkenis van de meisjes 
met de olielampen. Zien wij uit naar de komst 
van de Heer? Leven op aarde met liefde en 
gerechtigheid. Liefde wordt groter als we het 
delen. De een heeft meer te geven dan de 
ander, maar dat is niet erg. Ieder wat hij of zij 

kan. Wat je voor de minste 
doet heb je voor mij gedaan 
zegt Jezus. Betrouwbaar, 
dan zijn we op de weg van 
de Heer, de weg ten leven. 
Amen. 
 

Stilte en orgelspel 
Luisteren naar het lied 
“Bless the Lord, my soul”.   

 

Dienst van gebeden en gaven 

Mededelingen 
door ouderling 
van dienst: 
De bloemen 
gaan naar de 
fam. Postmus.   
 
1e collecte: 

JOP (Jong Protestant, jeugdwerk) 
2e collecte: kerkelijk werk 
Voorbeden, stil gebed en het Onze Vader. 
We luisteren en kijken naar het zingen van lied 
416 “Ga met God en Hij zal met je zijn”, alle vier 
verzen. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zending en 

zegen 
Met de belofte van 
lied 416 gaan we de 
wereld in. De zegen 
wordt besloten met 
een Amen.   
 
 
Medewerkers 
Voorganger: Ds. Yvonne Slik, Balk 
Organist:  Klaske Deinum    
Ouderling: Linda Jongbloed   
Diaken:  Wiebren Jongbloed          

Koster:  Drees Visser   
Beamer:  Steven Feenstra 
Camera:  Klaas Krol   
Bloemen:  Lies de Jong   
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