
Mededelingen

Votum en Groet >

De bloemen gaan vandaag naar

(naam)



Votum en Groet

Opwekking 802 >



Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid

binnen in mij.

Opwekking 802



Ik ben van U. Ik ben aanvaard.

Ik ben geliefd en puur gemaakt.

Ik leef opnieuw. Ik adem in.

Ik vind herstel, een nieuw begin.

Opwekking 802



Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid

binnen in mij.

Opwekking 802



Ik ben van U. Ik ben aanvaard.

Ik ben geliefd en puur gemaakt.

Ik leef opnieuw. Ik adem in.

Ik vind herstel, een nieuw begin.

Opwekking 802



U bent sterk. U behoudt.

U vergeeft. U bent trouw.

U bent licht. Schijn in mij.

U die leeft, leef in mij.

Opwekking 802



Hier is mijn leven.

Hier is mijn leven.

Spreek uw waarheid

binnen in mij.

Opwekking 802



U bent meer dan genoeg.

U bent hier. U bent goed.

U bent hoop. U die redt,

U bent al wat ik heb.

Opwekking 802



Hier is mijn hart, Heer.

Hier is mijn hart, Heer.

Spreek uw waarheid

binnen in mij.

Opwekking 802



Hier is mijn leven.

Hier is mijn leven.

Spreek uw waarheid

binnen in mij.

Opwekking 802 Gebed >



Gebed

Opwekking 687 >



Heer, wijs mij uw weg

en leid mij als een kind

dat heel de levensweg

slechts in U richting vindt.

Als mij de moed ontbreekt

om door te gaan,

troost mij dan liefdevol 

en moedig mij weer aan.

Opwekking 687



Heer, leer mij uw weg,

die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg

als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt,

het donker is,

leid mij dan op uw weg, 

de weg die eeuwig is.

Opwekking 687



Heer, leer mij uw wil

aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil

U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt

uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en Geest 

mijn hart en leven aan.

Opwekking 687



Heer toon mij uw plan;

maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan

en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet,

de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel

mijn weg gelopen heeft.

Opwekking 687 Wet >



Wet in gewone taal

Kindmoment >











Alle kinderen zijn welkom!

Schriftlezing >



Schriftlezing 

Prediker 3

Door Siebrand Wiltjer



1Voor alles wat gebeurt is er een uur,

een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
2Er is een tijd om geboren te worden

en een tijd om te sterven,

een tijd om te planten

en een tijd om te rooien.
3Er is een tijd om te doden

en een tijd om te helen,

een tijd om af te breken

en een tijd op te bouwen.

Prediker 3



4Er is een tijd om te huilen

en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwen

en een tijd om te dansen. 
5Er is een tijd om te beminnen

en een tijd om zich te onthouden,

een tijd om te omhelzen

en een tijd om af te weren.
6Er is een tijd om te zoeken

en een tijd om te verliezen,

Prediker 3



een tijd om te bewaren

en een tijd om weg te gooien.
7Er is een tijd om te scheuren

en een tijd om te herstellen,

een tijd om te zwijgen

en een tijd om te spreken.
8Er is een tijd om lief te hebben

en een tijd om te haten.

Er is een tijd van oorlog

en er is een tijd voor vrede.

Prediker 3



9Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met 

zijn gezwoeg tot stand brengt? 10Ik heb gezien dat 

het een kwelling is, die hem door God wordt 

opgelegd. 11God heeft alles wat er is de goede 

plaats in de tijd gegeven, en ook heeft Hij de mens 

inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het 

werk van God niet van begin tot eind doorgronden. 
12Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds 

is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en 

van het leven te genieten.

Prediker 3



13Want wanneer hij zich aan eten en drinken 

tegoed doet en geniet van al het goede dat hij 

moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk 

van God. 14Alles wat God doet, zo heb ik 

vastgesteld, doet Hij voor altijd. Daar is niets aan 

toe te voegen, daar is niets van af te doen. God 

doet het zo opdat de mens ontzag voor Hem heeft. 
15Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er 

altijd al geweest. God haalt wat voorbij is 

altijd weer terug. 

Prediker 3



16Ik heb nog iets onder de zon gezien: op de plaats 

waar rechtgesproken wordt, heerst onrecht. Ik zag 

de plaats waar gerechtigheid zou moeten zijn, en 

er heerst onrecht. 17Ik zei tegen mezelf: God zal 

zowel de rechtvaardigen als de goddelozen aan 

zijn oordeel onderwerpen, want er is bij Hem voor 

alles wat gebeurt en voor elke daad een tijd. 18Ik 

zei tegen mezelf dat God de mensen heeft 

bevoorrecht: ze beseffen dat ze als de 

dieren zijn. 

Prediker 3



Niet meer dan de dieren zijn ze, 19want de mensen 

en de dieren treft hetzelfde lot. Zoals een dier 

sterft, zo sterft ook een mens; ze delen in dezelfde 

adem. Dat is hun beider lot. Een mens is niet beter 

af dan een dier, want alles is leegte. 20Alles gaat 

naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en 

alles keert terug tot stof. 21Wie zal ooit weten of de 

adem van een mens naar boven opstijgt en die van 

een dier afdaalt naar de aarde?

Prediker 3



Opwekking 377 >

22Daarom, zo heb ik vastgesteld, is het maar het 

beste voor een mens dat hij vreugde put uit alles 

wat hij onderneemt. Dat is wat hem is toebedeeld, 

want wie zal hem van iets laten genieten na zijn 

dood?

Prediker 3



Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand;

moedig sla ik dus de ogen 

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen; 

Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen 

met een rustig kalme moed!

Opwekking 377



Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet.

Schijnen mij uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom?

Eenmaal zie ik al uw luister 

als ik in de hemel kom.

Opwekking 377



Laat mij niet mijn lot beslissen: 

zo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behand’len, 

dat alleen de weg niet vindt:

neem mijn hand in uwe handen 

en geleid mij als een kind.

Opwekking 377



Waar de weg mij brengen moge,

aan des Vaders trouwe hand,

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land.

Opwekking 377 Preek >



Tijd… staat niet stil

God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd 

gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd 

gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van 

begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor 

de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te 

zijn en van het leven te genieten. (Prediker 3:11,12)



Tijd… staat niet stil

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet Hij voor 

altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van 

af te doen. (Prediker 3:14)



Tijd… staat niet stil

Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim 

onthuld: zijn besluit om alles in de hemel en op aarde 

onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat 

het Hem behaagde de voltooiing van de tijd te 

verwezenlijken met Christus. (Efeziërs 1:7-10)



Tijd… staat niet stil

Maar toen de bestemde tijd gekomen was, zond God 

zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan 

de wet, om ons, die aan de wet onderworpen waren, 

vrij te kopen opdat wij als kind aangenomen zouden 

worden. (Galaten 4:4,5)



Tijd… staat niet stil

De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: 

kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. 

(Markus 1:15)



Tijd… staat niet stil

God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd 

gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd 

gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van 

begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor 

de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te 

zijn en van het leven te genieten. (Prediker 3:11,12)



Tijd… staat niet stil

Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te 

onthouden, een tijd om te omhelzen en een tijd om af 

te weren.

…een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten.

Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.



Tijd… staat niet stil

God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd 

gegeven, en ook heeft Hij de mens inzicht in de tijd 

gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van 

begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor 

de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te 

zijn en van het leven te genieten. (Prediker 3:11,12)

Opwekking 520 >



Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.

Leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht,

wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Opwekking 520



Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,

dat ik in U blijf en U in mij Heer,

U als mijn Vader en ik als Uw kind

dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Opwekking 520



Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,

maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht als een toren van kracht.

Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Opwekking 520



Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:

Bij U te wonen is al wat ik wens,

met als beloning dat ik op U lijk.

Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Opwekking 520



Hemelse Koning, die het kwaad overwon.

Als ik daar kom in het licht van Uw zon,

stralend van vreugde, getooid als een bruid 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Stralend van vreugde, getooid als een bruid 

gaat mijn verlangen nog meer naar U uit. 

Opwekking 520 Gebed >



Gebed

Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de Zending.

De tweede collecte is voor de Kerk.

Opwekking 733 >

NL03 INGB 0644 2725 11 



De zon komt op, maakt de morgen wakker; 

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt

en wat mij mag overkomen,

laat mij nog zingen als de avond valt.

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.

Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;

tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



En op die dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt,

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733



Loof de Heer, o mijn ziel.

O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.

Met meer passie dan ooit;

o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige Naam.

Opwekking 733 Zegen >



Zegen

NLB 416 > 



Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.

NLB 416: 1, 2, 3, 4



Ga met God en Hij zal met je zijn 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn

NLB 416: 2, 3, 4



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

NLB 416: 3, 4



Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in Zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn

NLB 416: 4



Wij wensen u een fijne zondag!


