Dienst 30 juli 2017 Open Hof
Voorganger: Bart Starreveld
Organist: Jan Groenendijk
Voor de dienst: Orgelmuziek
Welkom door ouderling van dienst
Zingen: Lied 834: 1 (staande)
Bemoediging en groet
Zingen: Lied 834: 2 en 3
Leefregel: Geboden en beloften
Galaten 5: 13 – 25
Zingen: Lied 806

Gebed bij opening van het Woord
Gesprek met kinderen (?)
Lezing: Matteüs 13, 44-52 .
44 Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in een akker. Toen iemand hem
vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles te gelde maken wat hij bezat
en kocht die akker. 45Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een koopman, op zoek naar mooie
parels. 46Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij
bezat en kocht haar. 47Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in de zee
geworpen, vissen van allerlei soort bijeenbracht. 48Toen het vol was trok men het op het
strand; men zette zich neer om de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen, de
slechte echter werden weggeworpen. 49Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de
engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken 50en in de
vuuroven te werpen. Daar zal geween zijn en tandengeknars. 51Hebt gij dit alles begrepen?”
Zij antwoordden Hem: “Ja.” 52Hij zij hun: “Daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen
is in het Rijk der hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te
voorschijn haalt.” 53Toen Jezus deze gelijkenissen had beëindigd, ging Hij vandaar weg.
54Hij begaf zich naar zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd
zeiden: “Waar heeft Hij die wijsheid vandaan en de macht om wonderen te doen? 55Is Hij
niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus,
Jozef, Simon en Judas?
Zingen: Lied 215: 1, 2, 3, 6 en 7.
Verkondiging
na de verkondiging zingen we Lied 680: 1, 2, 3, 4 en 5
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Collecte
We gaan over tot de inzameling van de gaven. De eerste collecte is bestemd ...
Dankzegging en voorbeden
Slotlied: Lied 756: 1, 2, 4, 6 en 8
Zegen
Gemeente: Amen, amen, amen.
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