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De VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

Woord van welkom 

Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 

Lied: 632: 1 en 3 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.  
Laat ons Hem loven en danken, verheugd dat wij leven.  
Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,  
heeft Hij ons licht aangeheven.  
 
Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons 
midden.  
Dat wij van harte elkander verstaan en beminnen.  
En zo voortaan eren uw heilige Naam.  
En U in waarheid aanbidden.  

 
Groet en Beginwoorden 
v: De Heer is met u allen! 
ALLEN Zijn vrede is met u. 
v: Onze hulp is de Naam van de Heer 
ALLEN die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
ALLEN en niet laat varen het werk van zijn handen.  
 
 
Lied: 212: 1 en 4 

Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde, 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 
 



Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  
Zing Halleluja!  

 
De DIENST van het WOORD 

 
Gebed 
 
Lars Maas en Djeden Stekelenburg  
nemen afscheid van de kindernevendienst 
We wensen hen graag alle goeds! 
 
Gedichten. 
 
VRAAG: Wat maakt voor jou of u dit leven tot een goed 
leven? 
 

Lied: Dit is de dag die de Heer ons geeft. Opwekking 32 

Dit is de dag, dit is de dag      
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. 
Wees daarom blij, wees daarom blij   
en zing verheugd en zing verheugd.    
Dit is de dag die de Heer ons geeft.     
Wees daarom blij en zing verheugd.   
Dit is de dag, dit is de dag      
die de Heer ons geeft.  

 
We luisteren naar een lied. 
 
Schriftlezingen:  
Prediker 9: 7 t/m 10 en Matthéüs 6: 31 t/m 34 
 
 



Lied 339A 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen.  

 
Overdenking. 
 
Na de overdenking: meditatief orgelspel 
 
We gaan staan en belijden ons geloof. 

Wij geloven in de Here God, onze Vader, 
die alles gemaakt heeft: 
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen. 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in Bethlehem,  
gestorven is aan het kruis, 
maar na drie dagen is opgestaan uit de dood. 
Wij geloven dat de Here Jezus  
naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op deze aarde  
om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest  
die gekomen is op het Pinksterfeest  
en wil wonen in onze harten. 
Wij geloven één christelijke kerk,  
waarin we allemaal bij elkaar horen. 
Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn. 
Wij krijgen straks een nieuw lichaam 
en mogen altijd bij Jezus zijn! AMEN. 
 

AFSCHEID en HERBEVESTIGING van AMBTSDRAGERS 
 
We nemen afscheid van:  
dhr. Wim van Herk, dhr. Wolter Smit, mw. Marjan Smit - Van 
Gelderen en van mw. Hennie Tamboer - Beumer.  



 
Lied 704: 1 Dank, dank nu allen God    
  met hart en mond en handen,   
  die grote dingen doet     
  hier en in alle landen,     
  die ons van kindsbeen aan,  
   ja, van de moederschoot,      
  zijn vaderlijke hand       
         en trouwe liefde bood. 
 
De volgende gemeenteleden worden herbevestigd:  
dhr. Wim van Geest, diaken 
mw. Marjanne van Loenen - de Jong, ouderling 
mw. Vera Maas - Simons, ouderling 
dhr. Kees Visser, ouderling-kerkrentmeester 
  
We gaan staan voor Lied 978: 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.  

  
 
 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden en Onze Vader 
 
Mededelingen 
We staan stil bij de collecten 
  



Lied: 568A - drie keer 
Ubi caritas et amor 
ubi caritas, Deus ibi est. 
Daar waar vriendschap is en liefde 
Daar waar vriendschap is, daar is God.  

 
Wegzending en Zegen, gesproken Amen  
 
Orgelspel. 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Het nieuwe jaarthema van de Protestantse 

kerk: het goede leven. 

 
"Je kunt er vlammen in zien, een kandelaar 

en twee handen die elkaar gedeeltelijk 

overlappen en de duif die de handen 

samenbindt. De quote 'in die ander komt 

iets van God naar je toe’ is hiervoor 

inspiratie geweest. De vlammen zijn het 

symbool dat uit dit ’samen' iets nieuws 

voortkomt." Aldus illustrator Gerdien van 

Delft. 

Juist nu we ervaren hoe broos en breekbaar 

ons bestaan is, mogen we met elkaar 

zoeken naar ‘het goede’ dat dieper gaat dan 

dat.” 

 


