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Thema: Schatrijk 

Welkom en mededelingen 
aansteken kaars van verbondenheid 

Zingen  Psalm 19: 2 en 4 
2. God heeft de tent gemaakt, / waarin de zon ontwaakt 
fier als een bruidegom, 
die blinkend van gewaad / het bruidsvertrek verlaat 
en licht verspreidt alom. 
Zo, vrolijk als een held / die tot de zege snelt, 
roept hij de nieuwe morgen; 
hij trekt zijn glanzend spoor / de ganse hemel door: 
zijn gloed laat niets verborgen. 

4. Des Heren vrees is rein, / zo zal ik zeker zijn 
van d'allergrootste schat. 
Al wat waarachtig is, / bestendig en gewis, 
is in zijn wet vervat. 
Die wet is 't hoogste goed, / meer kostelijk en zoet 
dan 't edelst van de honing; 
begeerlijker dan goud, / blijft dit ons laatst behoud: 
het woord van onze Koning. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Verootmoedigingsgebed 

Woord van genade 

Loflied  Lied 146a: 1 
1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
Kom, heft uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 

Woorden ten leven  



Zingen   Lied 146a: 2 
2. Hoe goed is ’t hun die bouwen 
op Israëls vaste rots, 
hun die zich toevertrouwen 
de trouwe handen Gods. 
Zij hebben ’t heil verkregen, 
de allerschoonste schat; 
God leidt hen op zijn wegen, 
hun voet wordt moe noch mat. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Wij gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Kinderen gaan naar de Kinderkerk   

Lezen   Jesaja 65: 17-25 
door Peter Lotterman 
Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. 
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. 
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen 
en me verheugen over mijn volk. 
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 
Geen zuigeling zal daar meer zijn 
die slechts enkele dagen leeft, 
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; 
want een kind zal pas sterven als honderdjarige, 
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 
in wat zij bouwen zal geen ander wonen, 
van wat zij planten zal geen ander eten. 
Want de jaren van mijn volk 
zullen zijn als de jaren van een boom; 
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 
van het werk van hun handen. 
Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 
Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, 
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 



Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw eet stro, net als een rund, 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 

Zingen  Psalm 33: 5 en 7 
5. Van waar Hij woont, in ’t licht verheven, 
ziet God op deze aarde neer. 
Al wat door mensen wordt bedreven, 
een open boek is ’t voor de Heer. 
Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen, 
want Hij vormt hun hart. 
Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen, 
wordt door Hem ontward. 

7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven / wil de Here laven 
wie ontbering lijdt. 

Lezen   Lucas 12: 32-40 
Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen. Maak voor jezelf een geldbuidel die 
niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door 
geen mot kan worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn. 
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun 
heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem open-
doen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aan-
treft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen en hen be-
dienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort 
voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk 
uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie moe-
ten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’ 

Zingen  Lied 912 
   allen: vers 1 en 6; vrouwen: vers 2 en 4; mannen: vers 3 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 heilige Geest er woon’. 

6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
’k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

Uitleg en verkondiging 



Orgelspel  

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de oppas en Kinderkerk 

Slotlied  Lied 313: 1 en 4 
1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

4. Maar wie op ’t woord vertrouwen 
dat uitging uit Gods mond, 
die kunnen veilig bouwen, 
hun huis heeft vaste grond. 
Des Heren woord maakt vrij 
van dienst aan vreemde machten; 
in ’t woord herkennen wij 
zijn plannen en gedachten. 
Het rijk is ons nabij! 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


