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Welkom en mededelingen 
 
Staande zingen: Psalm 65 vers 1 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming) 
Vanuit de stilte klinkt ons zingen, 
God, die in Sion woont. 
De dank voor al uw zegeningen 
ontvangt U waar U troont. 
U luistert als we tot U spreken. 
Tot U komt al wat leeft. 
De zonden konden mij niet breken, 
omdat U ons vergeeft. 

Met liefde zorgt U voor de akker. 
Uw beek bevloeit het land. 
U maakt de dorre aarde wakker, 
besproeit die met uw hand. 
U drenkt de voren, plet de kluiten; 
rijk zegent U het graan. 
Het jonge groen zal, niet te stuiten, 
fris op de velden staan. 

 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet (staande) 
 
Zingen: Johannes de Heer 256 vers 1 en 3 
Als op's levens zee de stormwind om u 
loeit. 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit. 
Tel uw zegeningen tel ze één voor één  
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit 
alleen. 
Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. 
Tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle  noem ze één voor één,  
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
  

Als ge ziet op and'ren met veel geld en 
goed, 
Weet uw Hemelvader geeft u overvloed. 
Tel uw zegeningen, voor geen geld te 
koop. 
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop. 
 Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één. 
Tel ze alle en vergeet er geen. 
Tel ze alle  noem ze één voor één,  
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 

Gebed 
 
Schriftlezing: Prediker 11:1 - 12: 1 (HSV) 
1 Werp uw brood uit over het water, 
want na vele dagen zult u het vinden. 2 Verdeel het in zevenen 
of zelfs in achten, 
want u weet niet 
welk kwaad er over de aarde komen zal. 3 Als de wolken vol zijn geworden, 
gieten zij regen uit op de aarde. 
Of een boom naar het zuiden valt 
of naar het noorden, 
op de plaats waar de boom valt, 
daar blijft hij liggen. 4 Wie op de wind blijft letten, zal niet zaaien. 
Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten. 5 Evenmin als u weet wat de richting 
van de wind is, of hoe het gaat met de beenderen in de buik van een zwangere vrouw, 
evenmin kent u het werk van God, Die alles maakt. 6 Zaai uw zaad in de morgen en 
trek uw hand in de avond niet terug. U weet immers niet of dit zal slagen of dat, of dat 
het allebei goed zal zijn. 7 Het licht is aangenaam, 
en het doet de ogen goed de zon te zien. 8 Ja, indien de mens vele jaren leeft, 
laat hij zich dan al die tijd verblijden, 



maar laat hij ook denken aan de dagen van duisternis, 
want die zullen er veel zijn. Al wat nog komt, is een zucht. 9 Verblijd u, jongeman, in 
uw jeugd, 
en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. 
Ga in de wegen van uw hart 
en volg wat uw ogen zien, 
maar weet dat God u over dit alles 
in het gericht zal brengen. 10 Weer dus de wrevel uit uw hart, 
en doe het kwade weg uit uw lichaam. 
De jeugd en jonge jaren zijn immers een zucht. 
 
Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, 
voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen 
waarvan u zeggen zult: 
Ik vind er geen vreugde in; 
 
Zingen: Psalm 67 vers 3 (De Nieuwe Psalmberijming) 
De aarde heeft haar oogst gegeven; 
God geeft ons zegen, dag na dag. 
Ook wie in verre landen leven 
vereren Hem met diep ontzag. 
Laat elk volk U prijzen 

U de eer bewijzen, 
zeggen: God is goed! 
Laat de wereld zingen 
van de grote dingen 
die U deed en doet. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: Liedboek Gezang 44 vers 1 en 3 
Dankt, dankt 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. 
 

Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

Dankgebed 
 



Zingen: Psalm 147: 4, 6 (Oude Berijming)
Zingt beurtelings, en dankt den HEERE; 
Zingt psalmen onzen God ter ere, 
Dien God, die, voor het oog der volken, 
De heem'len dekt met dikke wolken, 
Die d' aarde kroont met gunst en zegen 
En haar besproeit met vruchtb'ren regen 
Die 't gras door mild' en frisse droppen, 
Doet groeien op de heuveltoppen. 
 

De HEER betoont Zijn welbehagen 
Aan hen, die need'rig naar Hem vragen, 
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, 
En door Zijn hand zich laten leiden; 
Die, hoe het ook moog' tegenlopen, 
Gestadig op Zijn goedheid hopen. 
O Salem, roem den HEER der heren; 
Wil Uwen God, o Sion, eren! 

Collecte 
 
Staande zingen: Geloofsbelijdenis: Nieuwe Liedboek 340b  
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de doden; 
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; 
vergeving der zonden; 
wederopstanding des vlezes; 
en een eeuwig leven. 
Amen 
 
Zegen (staande) 
 
Staande zingen: Gezang 432 vers 1 en 2 
Wat God doet, dat is welgedaan, 
zijn wil is wijs en heilig. 
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 
 

Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 

 
 
 
 


