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Voorganger Ds. M. van Leeuwen 
Thema:   
 
 
Welkom/ afkondigingen 
 
OTH.230 :1,2, 3 en 4 
1.Het woord van God brengt goede vruchten 
voort, 
In ieder mens die luistert naar uw woord; 
Rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
Het keert niet onvervuld terug. 
 
2.Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
Niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
Moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
 
3.De stem van liefde die in stilte spreekt; 
Een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt, 
Diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
 
4.O levend brood dat al mijn honger stilt, 
Waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
Is Christus die ik toebehoor. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Openingstekst: Spreuken 6 :30 
 
Psalm 24 :1,2 en 3 (NB) 
1.De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein,  
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan,  
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 
2.Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt,  
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
 
3.God is hem zegenrijk nabij,  
in ‘t recht des Heren wandelt hij,  
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in ‘t licht 

  en zoekt des Heren aangezicht,  
  Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 
 

Geloofsbelijdenis 
 
 Gezang 20 :1,2 en 7 (LB) 

1.Laat ons nu vrolijk zingen! 
Komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
losprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
  
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 aller schoonste schat; 
God leidt hen op zijn wegen, 
hun voet wordt moe noch mat. 

 
7.Ik arme en geringe, 
hoe zou ik voor uw troon 
U lof en dank toezingen? 
Gij zijt zo groot, zo schoon. 
Maar omdat Gij mijn leven 
duldt voor uw aangezicht, 
mag ik, o Heer, U geven 
de weerglans van uw licht. 

 
Gebed 

 
Lezing door gemeentelid 

 
Bijbellezing: Leviticus 19 :9-14 
Mattheus 12 :1-8  
Korinthe 8 :7-9 en      
Korinthe 9: 6-15 
 
Psalm 65 :2 en 9 (OB) 

 2.Een stroom van ongerechtigheden  
    Had d' overhand op mij;  
    Maar ons weerspannig overtreden  
    Verzoent en zuivert Gij.  
    Welzalig, dien Gij hebt verkoren,  
    Dien G' uit al 't aards gedruis  
    Doet naad'ren, en Uw heilstem horen,  
    Ja, wonen in Uw huis.  
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9.De velden zijn bedekt met kudden;  
De dalen zijn bekleed,  
Met halmen, die van zwaarte schudden,  
En lonen 's landmans zweet.  
Zij juichen, elk op zijne wijze;  
Uw eer klimt uit het stof; 
Zij zingen, Uwen Naam ten prijze,  
Uw goedheid en Uw lof.  
 
Preek: Je zult niet stelen 
 
Psalm 145 :3 en 5 (NB) 
3.Genadig en barmhartig is de Heer, 
lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 
U loven ,Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 
 
5.Zie, aller ogen zijn op U gericht, 
Heer, die te rechter tijd hun nood verlicht. 
Gij opent uwe hand, en al wat leeft 
vindt voedsel, vindt al wat het nodig heeft. 
Rechtvaardig is de Heer in al zijn wegen, 
in al zijn daden is Hij ons genegen. 
Al wie Hem aanroept, schenkt Hij zijn ontferming; 
wie Hem in waarheid aanroept, vindt bescherming. 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Slotlied: OTH 167 Zegen mij 
1.Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

  
Refrein 1: 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

  
 
 
 

2.Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
  
Refrein 2: 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Zegen:  2 Korinthe 9 :10 en 11 

  
  
     
 


