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Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 981 : 1,2,3,4,5

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Inleiding

Stilte
INKEER (we gaan staan)



Zingen: Lied 146a : 1,4,7

Laat ons nu vrolijk zingen!
Kom, hef uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.

Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.

Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
duldt voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van het licht.

V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft



Drempelgebed

Zingen: Lied 90 : 1,3,6

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

O Here God, Gij wendt het mensenleven
om het weer aan het stof terug te geven.
Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder.
Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder
als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog
gelijk de dag van gisteren die vervloog.

Zeventig, tachtig jaren mensenleven,
is dat, o Heer, om hoog van op te geven?
‘t Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen.
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,
dat in ons hart de wijsheid wonen mag.

(we gaan zitten)

Kyriëgebed, eindigend met Heer ontferm u (3x)

Loflied: Lied 67a : 1,2,4

refrein:
Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
halleluja, halleluja!



Ja, heel de aarde moet God wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
refrein

Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
refrein

Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.
refrein

HET WOORD

Gedicht: Piet van Midden, Lied 246

God,
kijk ik terug
zover ik kan:
u bent er altijd.
Mensen niet.
Als ze tachtig worden
is het al veel.
En wie denkt nog aan ze
als ze dood zijn?
Mensen zijn geen god.
Mensen gaan voorbij.



Moeilijk is dat:
jong wezen,
oud worden,
dood gaan.
En als je ziet
wat er soms
met mensen gebeurt:
geen leven is het.
Daarom bid ik:
geef ook geluk,
plezier.
Maak het zo
dat mensen zeggen:
je kunt wel zien
dat God er is.
En gaat u verder
met wat wij laten liggen.

Lezen: Prediker 3,1-15

Zingen: Lied 847 : 1,2,3

Mijn leven is een splinter aan de tijd,
een oogwenk slechts van een oneindig heden.
Een verre ster, stofje van eeuwigheid,
kind van mijn tijd ben ik, zonder verleden.

Mijn toekomst komt nu ik geboren ben:
genadig ogenblik tussen de tijden.
Werk van Gods hand en letter uit zijn stem
ben ik, een grasje uit zijn weidse weide.



Mijn tijden zijn in Gods verheven hand.
Geluk van uren duurt als duizend jaren.
De tijd ontschiet mij gaande naar het land
van God. Altijd zal Hij mij wél bewaren.

Lezen: Openbaring 1 : 4-8

Zingen: Lied 513 : 1,2,3,4

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 845 : 1,2,3



Tijd van vloek en tijd van zegen
tijd van droogte tijd van regen
dag van oogsten tijd van nood
tijd van stenen tijd van brood.
Tijd van liefde nacht van waken
uur der waarheid dag der dagen
toekomst die gekomen is
woord dat vol van stilte is.

Tijd van troosten tijd van tranen
tijd van mooi zijn tijd van schamen
tijd van jagen nu of nooit
tijd van hopen dat nog ooit.
Tijd van zwijgen zin vergeten
nergens blijven niemand weten
tijd van kruipen angst en spijt
zee van tijd en eenzaamheid.

Wie aan dit bestaan verloren
nieuw begin heeft afgezworen
wie het houdt bij wat hij heeft
sterven zal hij ongeleefd.
Tijd van leven om met velen
brood en ademtocht te delen -
wie niet geeft om zelfbehoud,
leven vindt hij honderdvoud.

Dit lied kan ook gezongen worden op de melodie van Psalm 86

Mededelingen

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader



Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)

Slotlied: Lied 689 : 1,2,3

1. voorzang:
Wat altijd is geweest,
het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.

allen:
Dat vuur van het begin
wij ademen het in,
Gods woord dat antwoord vraagt.

voorzang:
Die in de stilte sprak,
het noodlot onderbrak
en baande nieuwe wegen,

allen:



Hij is nog niet verstomd,
Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

2. voorzang:
Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.

allen:
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.

voorzang:
Wij leven zijn bestaan,
zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.

allen:
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud
in leven en in sterven.

3. voorzang:
Als alles is volbracht
zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.

allen:
De stok die ons regeert,
de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.

voorzang:



Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,
aan alles wat wij deden.

allen:
Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar
een taal van hoop en vrede.

Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)

Inzameling van de gaven via de collectebussen
De 1e bus is bestemd voor het 3Doelen project* en de 2e 
bus voor de Kerk.

*Het collectedoel wordt nader toegelicht in de dienst door 
Marjolein van der Pol. Haar schoonmoeder die in Colombia het 
project gestart is in Nederland en ook aanwezig tijdens de dienst.


