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Welkom
Zingen: Psalm 96: 1, 2 en 3
1. Zing voor de Heer op nieuwe wijze,
zing aarde, zing zijn naam ten prijze,
boodschap zijn heil van dag tot dag,
wek bij de volken diep ontzag
voor ‘t wonder van zijn gunstbewijzen.

2. God gaat de goden ver te boven,
die ijdele waan die heidenen loven.
Hij hee  de hemelen ges cht,
van luister is zijn aanschijn licht.
Zijn kracht vervult de heilige hoven.

3. Gee  aan de Heer, alle geslachten,
geef aan de Here lof en krachten.
Gij volken, roem zijn grote naam,
kom in zijn heiligdom tezaam,
loof Hem, de Heer der hemelmachten.

S l gebed, votum en groet
Zingen: Lied 283 
1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de jd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de jd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goeder erenheid.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Gebed om on erming

Glorialied: 274: 1 en 3
 1. Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.

3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdri , vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Gesprek met de kinderen
De kinderen gaan naar de nevendienst

Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
En wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk hee  zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

Schi lezing: Prediker 1:1-11 en 12:8-14

Zingen: Lied 333
Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt.

Verkondiging

Antwoordlied: Lied 906: 3, 4 en 6
3. Gaarne laat ik varen alle ijdelheden,
alle aardse vreugd en vrede.
Wil en wens begee  mij,
ziel en lijf en leven
zij geheel aan U gegeven.
Ja Gij zijt / voor al jd
onze God en Here.
U zij lof en ere.

4. Koning in de hemel, kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.
Kon ik als een engel eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.
Laat mij nu / reeds aan U
alles mogen geven,
lieve God, mijn leven.



6. Streel Gij met uw stralen, 
God van licht en leven, 
mijn gezicht tot U geheven.
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten
zo gewillig zich ontsluiten,
zo laat Gij, / zon van mij,
in uw licht mij groeien
voor U openbloeien

De kinderen komen weer terug

Orgelspel ter nagedachtenis van 
Dick Huurman

In memoriam 
Laurens Rahakbauw
Dick Huurman

Lied 416 2 en 3
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange jden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Dankgebed, voorbede, s l gebed
en Onze Vader

Slotlied: bundel Joh. de Heer, Lied 33: 1 en 3
1. Daar ruist langs de wolken een lief'lijke 
Naam, die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en 
mijn lied!

3. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens 
staan, dan hieven wij juichend de jubeltoon 
aan: Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 

Zegen
Orgelspel 

Collecte bij de uitgang


