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Votum & Groet 
 
Liedboek2013 Lied 217: 1 – 5  
 

1 De dag gaat open voor het woord des Heren, 
 zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
 bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
 vroeg in de morgen. 
 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
 voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
 zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 
 God onze Vader. 
 
3 Door U geschapen om uit U te leven; 
 hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
 Land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
 oorsprong en toekomst. 
 
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
 ons doen en laten zuiveren en dragen, 
 dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
 in onze wereld. 
 
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
 dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
 zijn Geest geleide ons en onze aarde 
 naar de voltooiing. 

 
De tien woorden 
 
Liedboek2013 Lied 834: 1 – 3  
 
1 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

   
2 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 



3 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Gebed 
 
Lezen uit de Bijbel: Prediker 11: 7 – 12: 8 
 
7 Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien!  
8  Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat 
de dagen van de duisternis ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. 
9  Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je 
jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud 
bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt. 10  Belast je hart niet 
met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren zijn al 
snel voorbij. 1  Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd–voordat de 
slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik 
weinig vreugde meer.  2  Voordat de zon verduistert, de sterren en de maan niet 
langer stralen, de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt. 3  De dag waarop 
de wachter trillend voor het huis staat, de soldaten kromgebogen voortgaan, de 
maalsters langzaamaan verdwijnen, de vrouwen uit het venster staren en een 
schaduw lijken. 4  Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten, de molen 
geen geluid meer maakt, het fluiten van de vogels ijl van toon wordt, wanneer hun 
lied versterft. 5  Je durft geen heuvel te beklimmen, de weg is vol gevaar. De 
amandelboom behoudt zijn wintertooi, de sprinkhaan sleept zich voort, de 
kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis, een klaagzang vult de 
straat. 6  Voordat het zilverkoord wordt weggenomen, de gouden lamp gebroken,  
de waterkruik in stukken valt, het scheprad bij de put wordt stukgebroken.  
7  Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt zoals het was, wanneer de 
adem van het leven weer naar God gaat, die het leven heeft gegeven. 8  Lucht en 
leegte, zegt Prediker, alles is leegte. 
 
Zingen Psalm 90: 1, 6, 8 
 

1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
 de zekerheid van allen die U vrezen. 
 Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
 wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
 Wij mogen bouwen op de vaste grond 
 van uw beloften en van uw verbond. 



6 Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
 is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
 't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
 dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
 Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
 dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 
   
8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
 en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
 Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
 O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
 Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
 het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
Bediening van het woord 
 
Zingen Opwekking 733  
 

 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. 
  
 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. 
  
 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. 
  
 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. 
 

  



 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. 
  
2x 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. 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Collecte 1e kerk 2e Emeritering 
 
Zingen Psalm 103: 1, 5, 9 
 

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
 laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
 vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
 gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
 die u geneest, die uit het graf uw leven 
 verlost en kroont met goedertierenheid. 
   
5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
 God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
 Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
 slechts leven op de adem van zijn stem. 
   
9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
 zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
 Komt allen tot de lof des HEREN saam. 
 Lof zij den HEER in hemel en op aarde, 
 die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
 en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 

 
Zegen 


