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Thema Stuiten op een schat (Pnr. 1144 )  Matthéüs 13: 44 - 46 
Uitgesproken 27 juli 2008 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: . 
 
Muzikale begeleiding Henk Kamphof 
Ouderling van dienst Ruud Kamphuis 
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Lied 328: 1 

1. Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 

Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst Matthéüs 13: 44 

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. 

 
Zingen Lied  328: 2 en 3 

2. Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3.O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 
 

Gebed van verootmoediging 
 
Zingen Lied 472: 1 

Door uwe donkre sluier heen 
zoekt U mijn hart met zijn gebeên, 
o eeuwge bron van al wat is, 
o groot, o diep geheimenis. 
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Genadeverkondiging vanuit Romeinen 5 
1 Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof 
en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. 2 Dankzij 
hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, 
die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in zijn luister 
prijzen we ons gelukkig. 3 En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs 
gelukkig onder alle ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding 
leidt, 4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. 
5 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons 
hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 

 
Zingen Lied 72: 3 

Wie is er, die me aan U ontrukt? 
Uw merk, mijn ziele ingedrukt, 
uw zegel in de edelsteen, 
wijst altijd naar haar oorsprong heen. 

 
Aanwijzingen ten leven vanuit Romeinen 12 

9 Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het 
goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de innige liefde van 
broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11 Laat uw 
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest 
en dien de Heer. 12 Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees 
standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid 
onophoudelijk. 13 Bekommer u om de noden van de heiligen en 
wees gastvrij. 14 Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen 
niet. 15 Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie 
verdriet heeft. 16 Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar 
zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 
17 Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle 
mensen het goede te doen. 18 Stel, voor zover het in uw macht 
ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 
19 Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God 
uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is 
aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20 Maar ‘als uw 
vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef 
hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 
21 Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het 
kwade door het goede.  

 
Zingen Lied 72: 6 

In 's levens droom en schemerschijn 
laat mij in U geborgen zijn, 
wees in de schaduw van de tijd 
mijn licht, o liefdes werklijkheid! 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Matthéüs 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.  
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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.  

 
Zingen Lied 324: 1 en 2 

1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here. 
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid. 
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren 
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt. 
 
2. Maar Jezus weende en bad, alleen, omdat de mensen 
als schapen dwalen waar geen herder 't oog op richt. 
Verlos ons in zijn naam van onze ijdle wensen. 
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht. 

 
Preek 
 
Zingen Lied 487 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt - 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Gij uw beminden overkomen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 157: 2 en 3 

2. Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 
o Zoon van God, Maria's zoon, 
een hooggeboren Koning. 
O lelie die mijn hart bekoort, 
uw zoete evangeliewoord 
is louter melk en honing. 
Gij zijt 
altijd, 
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hosianna, 
hemels manna, 
dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 
 
3. Gij schittert als een edelsteen, 
mijn hart is vol van U alleen, 
uw liefde doet mij leven. 
Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
hoe bloei ik op, daar ik mag zijn 
een rank met U verweven. 
Aan U 
blijft nu 
heel mijn leven 
weggegeven, 
om te ontvangen 
U, mijn liefde, mijn verlangen. 

 
 

Zegen 
 
  


