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Welkomstwoorden 
 
Aanvangslied 136: 1, 3, 4, 12 & 13 
 
1 Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
3 Looft Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand. 
 
4 Zon en maan en sterren gaan 
koninklijk hun vaste baan. 
God regeert bij dag en nacht, 
zijn genade blijft van kracht. 
 
12 Looft den Heer, die al wat leeft 
dagelijks zijn spijze geeft, 
die ons laaft en die ons voedt. 
Eeuwig is Hij trouw en goed. 
 
13 Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Stilte + Bemoediging & Groet 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V: Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
G: en niet laat varen het werk van Zijn 
handen. 
V: De Heer zij met u  
G: Met u zij de Heer 
 

Inleiding 
 
Gebed + zingen refrein lied 547: 
Gebed 
Zingen: Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.  
Gebed 

 
 
Zingen: Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
Gebed 
Zingen: Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
Gebed 
Zingen: Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
Schriftlezing: Prediker 2: 20 t/m 26 
Vertwijfeling beving me over alles wat ik had 
verworven en waarvoor ik had gezwoegd 
onder de zon. Ook al is een mens bij alles wat 
hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met 
wijsheid en kennis van zaken, hij moet het 
nalaten aan iemand die er niets voor heeft 
gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een 
uiterst kwade zaak. Welk voordeel heeft de 
mens van alles wat hij moeizaam heeft 
verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor 
onder de zon, maar alle dagen van zijn leven 
brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt 
brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts 
vindt hij geen rust. Ook dat is leegte. Het is 
daarom nog maar het beste voor een mens dat 
hij zich aan eten en drinken tegoed doet en 
volop geniet van alles wat hij moeizaam heeft 
verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in 
de hand van God. Want wie kan zich tegoed 
doen en genieten zonder dat Hij ermee 
instemt? Aan een mens die Hem behaagt geeft 
Hij wijsheid, kennis en vreugde, maar een 
zondaar legt Hij een kwellende bezigheid op: 
een zondaar moet bezit vergaren voor een 
mens die God behaagt. Ook dat is enkel lucht 
en najagen van wind. 
 
Zingen lied op Mel. Gezang 464 
 
1 Al ons werken en geploeter,  
wat is daarvan doel en zin?  
En wat is van al het moeten  
en het jachten het gewin?  
Moeten wij gelaten leven: 
 'Ach, het komt zoals het komt...'?,  
ons aan leegte overgeven,  
uitgedacht en afgestompt?  
 
2. Goede God, geef ons een teken  
dat Uw aller diepst geheim  
altijd in ons door zal breken,  
omdat wij Uw mensen zijn.  
Dat wij in de goede dingen  



 
 
U herkennen, –telkens weer.  
Dat wij kunnen blijven zingen: ' 
Dank U voor Uw goedheid, Heer!' 
 
Schriftlezing: Efeziërs 1:15 t/m 19  
Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw 
geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor 
alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u 
en noem ik u in mijn gebeden.  Moge de God 
van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al 
zijn luister, u de Geest schenken die inzicht 
geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult 
kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u 
zult zien waarop u hopen mag nu Hij u 
geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de 
erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, en 
hoe overweldigend groot de krachtige werking 
van Gods macht is voor ons die geloven. 
 
Lied: 868: 1, 3 & 4 
 
1 Lof zij de Heer,  
de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij 
musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
 
3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon 
heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid 
gegeven. 
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 
4 Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft 
gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 

 
Overdenking 
 
Meditatief orgelspel 
 
 
 
 

Zingen lied 836 : 1 – 2 & 4 
1 O Heer die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 
2 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 
4 Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 
 
 

Voorbeden- dankgebed & Onze Vader 

 

Collecte 
 
Zingen lied 978 : 1 t/m 4 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
2 Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 

Zegen 


