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Welkom 
 
Psalm 92: 1, 2 
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig 
dat men den HERE prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
2 Gezegend zal Hij wezen 
die ons bij name riep, 
die zelf de adem schiep 
waarmee Hij wordt geprezen; 
laat alom musiceren, 
met stem en instrument, 
maak wijd en zijd bekend 
de grote naam des HEREN. 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
 
Psalm 92: 3, 7, 8 
3 Gij hebt mij door uw daden, 
o HERE God, verheugd. 
Mijn hart is vol van vreugd, 
ik juich om uw genade. 
Hoe groot zijn uwe werken, 
de werken uwer hand, 
Gij houdt het volk in stand. 
Gij zult hun hart versterken. 
7 Zoals de cederbomen 
hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron 
de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn, 
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 
8 Zij zullen vruchten dragen 
voor 's HEREN heiligdom 
tot in hun ouderdom, 
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots! 
Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 
 
Gebed om ontferming 
 
Gezang 44: 3 
3 Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Onderwijs uit: 

Deuteronomium 8: 7-18 
Matteüs 4: 4 

Gezang 437 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Gebed 
 
Op Toonhoogte 505 
(naar Psalm 25) 

Here, maak mij 

uw wegen bekend 

en toon mij de weg, 

die goed is voor mij. 

0, Here, maak mij 

uw wegen bekend 

en toon mij de weg 

die goed is voor mij. 

Want U bent mijn God, 

de enige God. 

Ja, U bent mijn God, 

de enige God. 

Laat mij zien (laat mij zien) 

wat U wilt (wat U wilt) 

door uw Woord (door uw Woord) 

door uw Geest (door uw Geest). 

(Twee maal) 
Dank U, Heer. 

 
De kinderen gaan naar bijbelklas 
 
Eerste bijbellezing: Prediker 2: 1-11 
1Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de 
genoegens van het leven te smaken en te genieten 
van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel 
leegte. 2Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer 
dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? 3Ik heb 
mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de 
wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te 
onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die 
behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een 
mens het beste doen kan, dat luttel aantal 
levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. 
4Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb 
voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden 
geplant. 5Ik heb tuinen en parken aangelegd en 
daarin tal van vruchtbomen geplant. 6Ik heb 
waterbekkens gegraven om een bos met jonge 
bomen te bevloeien. 7Ik heb slaven en slavinnen 
gekocht, en ook hun kinderen werden slaven in 
mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en 
geiten, meer dan iedereen die voor mij in 
Jeruzalem heeft geregeerd. 8Ik heb goud en zilver 
opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van 
koningen en landen. Ik heb zangers en 
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zangeressen aangesteld en het genot geproefd 
van vele, vele vrouwen. 9Grootse dingen heb ik 
ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen 
die vóór mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij 
alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik 
ook mijn wijsheid. 10Alles wat mijn ogen vroegen 
heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart 
verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar 
hartenlust van al het goede dat ik had verworven. 
Het was het loon voor mijn gezwoeg. 11Maar toen 
nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in 
ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg 
me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal 
maar lucht en najagen van wind was. Het had geen 
enkel nut onder de zon. 
 
Psalm 49: 1, 2, 3 (berijming 2021) 
1. Bewoners van de wereld, luister goed. 
Hoor alles wat ik je vertellen moet. 
Van hooggeplaatste tot gewone man, 
van rijke tot wie haast niets kopen kan, 
ik moet mijn wijze woorden aan je kwijt: 
mijn mond loopt over van diepzinnigheid. 
Spits bij mijn overpeinzingen je oren; 
bij citerspel laat ik mijn wijsheid horen. 
2. Waarom zou ik nog bang zijn voor geweld 
van mensen die vertrouwen op hun geld? 
Trots als ze zijn begrijpen ze maar niet 
dat veel bezit geen eeuwig leven biedt. 
Al stonden zij ook al hun rijkdom af, 
ze redden daarmee niemand uit het graf. 
De prijs die God vraagt voor een mensenleven 
is hoger dan een sterveling kan geven. 
3. Weet dat het einde komt voor iedereen: 
dwaas of verstandig, eens gaan allen heen. 
Bezittingen met zorg bijeengebracht 
gaan over naar het volgende geslacht, 
al denkt de dwaas: mijn huis houdt altijd stand, 
en op mijn naam staan grote stukken land. 
Wie zonder inzicht zijn geluk blijft vieren 
vindt duisternis, vergaat zoals de dieren. 
 
Tweede bijbellezing: Lucas 12: 13-21 
13Iemand uit de menigte zei tegen Hem: ‘Meester, 
zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet 
delen!’ 14Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft Mij als 
rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15Hij 
zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm 
van hebzucht. Want ook al heeft een mens nog 
zoveel, zijn leven bezit hij niet.’ 16En Hij vertelde 
hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een 
rijke man had veel opgebracht, 17en daarom vroeg 
hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte 
om mijn voorraden op te slaan. 18Toen zei hij bij 
zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn 
schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan 
en goederen kan opslaan, 19en dan zal ik tegen 
mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, 
genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en 
vermaak je. 20Maar God zei tegen hem: “Dwaas, 

nog deze nacht zal je leven van je worden 
teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die 
je hebt opgeslagen?” 21Zo vergaat het iemand die 
schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is 
bij God.’ 
 
Gezang 350: 1, 2, 3 
1 God, die leven 
hebt gegeven 
in der aarde schoot, 
alle vrucht der velden 
moeten we U vergelden, 
dank voor 't daag'lijks brood. 
2 Niet voor schuren, 
die niet duren, 
gaaft Gij vruchtbaarheid, 
maar opdat op aarde, 
in uw goede gaarde, 
niemand honger lijdt. 
3 Maar wij rijken, 
ach, wij blijken 
hard en onverstoord. 
Open onze oren, 
Heer, opdat wij horen 
't roepen aan de poort. 
 
Preek 
Tekst: Lucas 12: 13-21 
 
Gezang 350: 4 
4 Wil dan geven, 
dat ons leven 
zelf ook vruchtbaar zij. 
Laat in goede daden 
't woord van uw genade 
opgaan, sterk en vrij. 
 
Mededelingen 
Gebeden 
Collecteaankondiging 

1. Mercyships 
2. Emeritikas 

 
De kinderen komen terug 
 
Gezang 399: 1, 3 
1 Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 
 
Zegen (3x amen) 


