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Orde van Dienst – Waardevolle parel(s) 
 
26 juli 2020    -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Jan van Keulen    Ouderling van dienst: Larah ‘t Hart 
Lector:  Peter Maat    Diaken van dienst: Anne-Lee Sips 
 
Lied: Psalm 122 - https://www.youtube.com/watch?v=DNa-6HGrbWQ (zonder beeld) 
 
Lied: Verwachten (Sela) - https://www.youtube.com/watch?v=DATXRSQr27Q (zonder beeld) 
 
+++ 
 
Lied: Gezang 434 - https://www.youtube.com/watch?v=a90P2H9DSdg (met beeld) 
 
1 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
2 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven.

3 
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft 
geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 

 
Welkom, en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lied: Gezang 457 - https://www.youtube.com/watch?v=Zzz6LOcphbQ 
 
1 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
 

4 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die een in wezen zijt. 
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Lied: Opwekking 464- https://www.youtube.com/watch?v=0_5uWve_5R8 
 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
En kniel nu voor Hem neer; 
Die zelf geen zonde kent 
En ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
Want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
Waar Hij verschijnt met vuur; 
Een eeuwigdurend licht 
Straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
Omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
En ons genezing brengt; 
Niets is onmogelijk 
Voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
Daalt neer op dit moment. 

 
Verootmoediging 
 
Genadeverkondiging  
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Maandtekst: "Bij U is de bron van het leven." Psalm 36: 10 
 
Lied: Bij U is de bron (Sela) - https://youtube.com/watch?v=Gomx_eXy-Rw 
 
Schriftlezing: Spreuken 2 : 1 – 6  
 
1 Mijn zoon, als je in acht neemt wat ik zeg, 
mijn richtlijnen altijd onthoudt, 
2 een open oor hebt voor mijn wijsheid, 
een geest die neigt naar inzicht, 
3 als je erom vraagt de dingen te begrijpen, 
roept om scherpzinnigheid, 
4 ernaar zoekt als was het zilver, 
ernaar speurt als naar een verborgen schat – 
5 dan zul je ontdekken wat ontzag voor de HEER is, 
dan zul je kennis van God verwerven. 
6 Want het is de HEER die wijsheid schenkt, 
zijn woorden bieden kennis en inzicht.  
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Bijbellezing: Matteüs 13 : 44 – 46 
 
44 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem 
en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. 
 
45 Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. 
46 Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. 
 
Verkondiging Waardevolle parel(s) 
 
Muzikaal intermezzo: Psalm 122 (Arjan Breukhoven) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Lied: Opwekking 334 - https://www.youtube.com/watch?v=M9MnQnJv7zc 
 
1 
Heer, uw licht en uw liefde schijnen 
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. 
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint.

3 
Staan wij oog in oog met U Heer. 
Daalt uw stralende licht op ons neer. 
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij. 
 
refrein 
Kom, Jezus kom, 
Vul dit land met uw heerlijkheid. 
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur. 
Zend uw rivier, laat uw heil 
Heel de aard' vervullen. 
Spreek, Heer, uw woord: 
Dat het licht overwint. 

 
Wegzending en zegen (gemeente antwoord met: Amen!) 
 
Lied: Gods zegen voor jou (Sela) - https://www.youtube.com/watch?v=bSdU4WN_BRs 


