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Welkom en mededelingen 
 
Opwekking 488 
1 Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
2 Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
Refrein – twee maal 
Dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Psalm 1 
1 Gezegend hij, die in der bozen raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met zijn geboden leeft. 
2 Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 
3 Gans anders zal 't de goddelozen gaan: 
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden. 
God kent die wandelt in het rechte spoor, 
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 
 
Gebed 
 
Schriftlezingen: 
Spreuken 8 
Wijsheid spreekt 
1Hoor! Wijsheid roept, 
Inzicht laat haar stem horen. 

2Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de 
weg, 
bij het kruispunt van de wegen. 
3Bij de poorten van de stad, bij de ingang, 
bij de toegangswegen klinkt haar stem: 
4‘Mensen, tot jullie roep ik, 
ik richt mij tot iedereen. 
5Onnozele mensen, word toch eens verstandig, 
dwazen, denk eens na! 
6Luister, ik vertel je waardevolle dingen, 
mijn woorden zijn waarachtig. 
7Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, 
mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. 
8Op mijn uitspraken kun je vertrouwen, 
niets is vals of krom. 
9Ze zijn duidelijk voor iemand met inzicht, 
eenvoudig voor wie kennis heeft verworven. 
10Stel mijn lessen boven zilver, 
mijn kennis boven zuiver goud. 
11Want wijsheid is meer waard dan edelstenen, 
alles wat je ooit zou kunnen wensen 
valt bij de wijsheid in het niet.’ 
12Ik, Wijsheid, ik woon bij Beraad, 
door bezinning verwerf ik kennis. 
13Wie ontzag heeft voor de HEER, haat het kwaad. 
Ik verafschuw trots en hoogmoed, 
valsheid en leugens. 
14Bij mij vind je beraad en overleg, 
ik bied inzicht, ik geef kracht. 
15Door mij regeren koningen, 
bepalen heersers wat rechtvaardig is. 
16Vorsten heersen dankzij mij, 
ik laat leiders rechtvaardig regeren. 
17Wie mij liefheeft heb ik ook lief, 
wie mij zoekt, zal mij vinden. 
18Rijkdom en eer heb ik te bieden, 
blijvende weelde en voorspoed. 
19Wat ik geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, 
ik bied je meer dan het fijnste zilver. 
20Ik ga de weg van de rechtvaardigheid, 
ik volg de paden van het recht 
21om rijk te maken wie mij liefheeft, 
om zijn schatkamers te vullen. 
22De HEER heeft mij vóór al het andere geschapen, 
toen Hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn 
eersteling. 
23Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, 
nog voor de aarde vorm kreeg. 
24Toen er nog geen oceanen waren, werd ik 
voortgebracht, 
nog voor de bronnen met hun waterstromen. 
25Voordat de bergen verankerd waren, werd ik 
voortgebracht, 
nog voor er heuvels waren. 
26De aarde en de velden had de HEER nog niet 
geschapen, 
geen korrel zand was nog gemaakt. 
27Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf 
en een cirkel om het water trok, 
28de wolken aan de hemelkoepel plaatste, 
de oceanen bruisend op liet wellen, 
29toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, 
het water met zijn woord zijn plaats gaf, 



Christelijke Gereformeerde Kerk Utrecht-Centrum, 28 augustus 2022, middagdienst Pagina 2 

de fundamenten van de aarde legde. 
30Ik was zijn lieveling, 
een bron van vreugde, elke dag opnieuw. 
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, 
31vond vreugde in zijn hele aarde 
en verheugde mij in de mensheid. 
32Nu dan, kinderen, luister naar mij, 
gelukkig is wie op mijn wegen blijft. 
33Luister naar wat ik je leer, en word wijs, 
negeer mijn lessen niet. 
34Gelukkig de mens die naar mij luistert, 
dag in dag uit bij mijn woning staat, 
de wacht houdt bij mijn deur. 
35Want wie mij vindt, vindt het leven, 
en ontvangt de gunst van de HEER. 
36Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, 
wie mij haat, bemint de dood. 
Matteüs 5: 14-16 
14Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op 
een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15Je steekt ook 
geen lamp aan om hem vervolgens onder een 
korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op een 
standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 
16Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij 
jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan 
jullie Vader in de hemel. 
 
Psalm 25: 2, 4, 6 
2 HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G' uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
4 God is goed, Hij is waarachtig 
en gaat zijn getrouwen voor, 
brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
zondaars in het rechte spoor. 
Hij zal leiden 't zacht gemoed 
in het effen recht des HEREN: 
wie Hem needrig valt te voet, 
zal van Hem zijn wegen leren. 
6 Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandlen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 
 
Tekstlezing: 
Spreuken 8: 35, 36 
Wie mij vindt, vindt het leven, 
en ontvangt de gunst van de HEER. 
Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, 
wie mij haat, bemint de dood. 
 
Preek 
Thema: Liefde verbindt! 
 

Gezang 301: 1, 2, 5 
1 Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 
2 Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 
5 Wij moeten Goden zingen 
halleluja, 
de Heer van alle dingen 
die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, 
niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
 
Dankzegging en voorbeden 
 
Geloofsbelijdenis 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 
Heer, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
neergedaald in het rijk van de dood, 
op de derde dag opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof de heilige, katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
vergeving van de zonden, 
de opstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven. 
Amen. 
 
Gezang 257 
1 Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Zegen (3x amen) 


