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Thema: Schatrijk! 

Zingen  Themalied ‘Schatrijk!’ 
Kijk eens om je heen, zie je wat God ons geeft? 
Zo veel moois voor in ons leven. 
God schiep alles zo voor ons, 
omdat Hij zoveel van ons houdt. 

Jij bent waardevol, Jij bent Gods grote schat, 
heel erg kostbaar, onbetaalbaar. 
Dus onthoud voor altijd goed: 
met Hem ben je nooit meer alleen! 

Blijf dichtbij Jezus, Hij is de grootste schat 
die je maar vinden kan, kostbaarder dan goud. 
Hij is alles wat je maar nodig hebt 
dat maakt jou nu Schatrijk! 

Jezus kwam voor ons, naar deze wereld toe, 
om de dood te overwinnen. 
Door zijn werk zijn wij nu vrij. 
Door Hem weet ik: God houdt van mij! 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Lied 218 (allen v. 1, 3 en 5; mannen v. 2; vrouwen v.4) 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 

2. Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 

3. Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 

5. Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

Stil gebed - Bemoediging - Groet 

Openingsgebed 



Zingen   Psalm 8: 1 en 3 - Lied 8b: 1 en 4 
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

1. Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

4. Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 

Tien geboden   

Inleiding thema 

Zingen  Zoek eerst het koninkrijk (canon) 
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 

Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 

Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. Hallelu, halleluja. 

Lezen   Matteüs 13: 44-46 (BGT) 

Zingen  Weet je dat de Vader je kent 
Weet je dat de Vader je kent, Weet je dat je van waarde bent 
Weet je dat je een parel bent, Een parel in Gods hand. Een parel in Gods hand 

Ze zeggen allemaal: je kan niks doen, je bent een oen 
Ze trekken altijd aan m'n paardenstaart, ik ben niks waard 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit 
M'n moeder luistert nooit als ik wat zeg, 'k heb altijd pech, ik ga maar weg 
 
Weet je dat de Vader je kent... 

Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom 
M'n bloes zit onder de spaghettimix, ik kan ook niks 
Al noemt de hele klas me chagrijn ik mag er zijn 
Al zegt m'n broertje steeds "wat stout ben jij":  



God houdt van mij, God houdt van mij 
 
Ik weet dat de Vader mij kent, Ik weet dat ik van waarde ben 
Ik weet dat ik een parel ben, Een parel in Gods hand, Een parel in Gods hand 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  Themalied ‘Schatrijk!’ 
   
Gebeden 
Onze Vader  Elly & Rikkert  

Collecten  Kinderen komen terug uit de Oppas  

Slotlied   Lied 416: 1, 2 en 4 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Wegzending en zegen Zingen ‘Amen’ 


