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Moment van verstilling 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied: Lied 216 vers 1, 2 en 3  
Dit is een morgen als ooit de eerste…                          (staande) 
 

Bemoediging, groet en drempelgebed 
v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die in liefde trouw blijft, altijd weer, 
a. en niet opgeeft het werk van zijn hart en handen. 
    Amen. 
v. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de 
    Vader en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u en 
    met jou. 
a. Wij danken God.  
 
v. Heer onze God, wij danken U voor deze dag van leven, 
    levenstijd door U ons gegeven, door Jezus Christus onze Heer. 
a. Amen.                                 (we gaan weer zitten) 
 

Aanvangstekst: Mijn tijden zijn in Uw hand  
(Psalm 31: 16, NBG vertaling) 
 

Gebed van verootmoediging en gebed om ontferming 
 

Zingen: Lied 32 vers 1  

Heil hem, wien God zijn ontrouw heeft vergeven… 
 

Woorden van genade en Woorden voor ons leven met God 
 

Zingen: Lied 32 vers 3  
Gij zijt, o Heer, mijn schuilplaats en mijn haven… 
 

Gebed de opening van het Woord en de verlichting met Gods 
Geest 
 



Luisteren en kijken naar Kinderlied: Lied 32 Bundel Opwekking 
Dit is de dag die de Heer ons geeft… 
 

Lezing: Prediker 3: 1 - 15 
 

Zingen: Lied 845 (op melodie Psalm 86) vers 1 en 3 
Tijd van vloek en tijd van zegen… 
 

Lezing: Romeinen 13: 11-14 
 

Zingen: Lied 938 vers 1 
Christus die u wilt tooien… 
    
Uitleg en verkondiging, gevolgd door moment van stilte 
 

Zingen: Lied 972 vers 5, 7 en 10 

Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn… 
 
Collectedoelen, zie mededelingen 
 

Dankgebed, voorbeden, dat we afsluiten met het Onze Vader 
 

Slotlied: Lied 903 vers 1 en 3  
Zou ik niet van harte zingen…                                       (staande) 
 

Uitzending en zegen 
 gezongen: Amen, amen, amen  

 


