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Aanvangspsalm  
 
Ps 4: 4 
Gij hebt m' in 't hart meer vreugd gegeven, 
Dan and'ren smaken in een tijd, 
Als zij, door aards geluk verheven, 
Bij koorn en most wellustig leven, 
ln hunnen overvloed verblijd. 
Ik zal gerust in vrede slapen, 
En liggen ongestoord ter neer; 
Want Gij alleen, mijn schild en wapen, 
Schoon 't onheil schijnt voor mij geschapen, 
Zult mij doen zeker wonen, HEER. 
 

 
 
Ps 61: 1 en 4 
. Wil, o God, mijn bede horen; 
Neig Uw oren 
Naar mijn zuchten en geween. 
In veraf gelegen streken, 
Schier bezweken, 
Zoek ik heul bij U alleen. 
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Want Uw goedheid, die wij loven, 
Heeft van boven 
Mijn geloft' en beê gehoord; 
Gij deedt mij tot d' erf'nis komen 
Van de vromen, 
Wien de vrees Uws naams bekoort. 
 

 
Ps 24: 3 
Die zal, door 's HEEREN gunst geleid, 
En zegen en gerechtigheid 
Van God, den God zijns heils, ontvangen. 
Dit 's Jacob, dit is't vroom geslacht, 
Dat naar God vraagt, Zijn wet betracht, 
En zoekt Zijn aanschijn met verlangen. 

 
Ps 25: 2 en 5 
HEER, ai, 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 waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 
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Lout're goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des HEEREN paân 
Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan. 
Wil mij, Uwen naam ter eer; 
Al mijn euveldaân vergeven! 
Ik heb tegen U, o HEER, 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 
Ps 119: 60 en 69 
Al 't godd'loos volk verdoet G' als schuim van d' aard' 
Dies zal ik Uw getuigenissen vrezen. 
Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard, 
Ja, zelfs is mij het haar te berg' gerezen, 
Als ik op Uw gerichten heb gestaard; 
Uw oordeel, HEER, kan niet dan vrees'lijk wezen. 
 

 
69 
Gij zijt volmaakt, Gij zijt rechtvaardig, HEER; 
Uw oordeel rust op d' allerbeste wetten; 
Uw loon, Uw straf beantwoordt aan Uw eer. 
Gij eist van ons, dat w' op Uw waarheid letten; 
Dat wij altoos op hogen prijs Uw leer 
En 't heilig recht van Uw getuig'nis zetten. 

 
Ps 31: 15 en 17 
Hoe groot is't goed, dat Gij zult geven 
Hem, wiens oprechte geest 
Op U betrouwt, U vreest! 
Hoe groot is 't heil, dat G' in dit leven, 
Ver boven beed' en wensen, 
Reeds wrocht voor 't oog der mensen! 
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Geloofd zij God, Die Zijn genade 
Aan mij heeft groot gemaakt; 
Die voor mijn welstand waakt: 
Zijn oog slaat mij in liefde gade; 
Hij wil mij heil bereiden; 
Mij in een vesting leiden. 

 
 
 
Schriftlezing: Mattheus 13: 44-52 
 
44 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan 
een schat, in den akker verborgen, welken een mens 
gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap 
over denzelven, gaat hij heen en verkoopt al wat hij 
heeft, en koopt dienzelven akker. 
45 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan 
een koopman, die schone parelen zoekt; 

 
 
 
 
 
46 Dewelke, hebbende een parel van grote waarde 
gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en 
kocht dezelve. 
47 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan 
een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van 
vissen samenbrengt; 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers 
aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het 
goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij 
weg. 
49 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de 
engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der 
rechtvaardigen afscheiden; 
50 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar 
zal zijn wening en knersing der tanden. 
 

 
 
 
 
 
51 En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij 
zeiden tot Hem: Ja, Heere! 
52 En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk 
Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen 
onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit 
zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. 

  
  

                                                                                                                                                                   
 


