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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
VOORBEREIDING 
 
We zingen ‘In de veelheid van geluiden’ lied 283 
 
1. In de veelheid van geluiden         
in het stormen van de tijd, 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt. 
 
2. En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 
3. Want wij mensen op de aarde         

raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 
 
4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 
5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 
al uw liefde ons besteedt, 
zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 
 
(De gemeente gaat staan) 
 
Moment van inkeer 
 
Bemoediging en groet 
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We zingen “O Heer, mijn God, Gij koning…” lied 145:1 
  
1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 
ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.  
 
(De gemeente gaat zitten) 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed bij de lezingen uit de Bijbel 
 
Lezing: Prediker 2: 20-26 (NBV21) 
20 Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en 

waarvoor ik had gezwoegd onder de zon. 21 Ook al is een mens 
bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk gegaan, met 
wijsheid en kennis van zaken, hij moet het nalaten aan iemand 
die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en 
een uiterst kwade zaak. 22 Welk voordeel heeft de mens van 
alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en 
zwoegt ervoor onder de zon, 23 maar alle dagen van zijn leven 
brengen hem verdriet, alles wat hij onderneemt brengt hem 
niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen rust. Ook dat is 
leegte. 24 Het is daarom nog maar het beste voor een mens 
dat hij zich aan eten en drinken tegoed doet en volop geniet 
van alles wat hij moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb 
ik ingezien, is in de hand van God. 25 Want wie kan zich tegoed 
doen en genieten zonder dat Hij ermee instemt? 26 Aan een 
mens die Hem behaagt geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde, 
maar een zondaar legt Hij een kwellende bezigheid op: een 
zondaar moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. 
Ook dat is enkel lucht en najagen van wind. 
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We zingen “Een mens te zijn op aarde” lied 807  
 
1. Een mens te zijn op aarde,  
is eens voorgoed geboren zijn,  
is levenslang geboortepijn.  
Een mens te zijn op aarde  
is leven van de wind. 
 
Lezing: Mattheüs 6: 16-23 (NBV21) 
16 Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met 
hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om 
iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker 
jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 17 Maar als jullie 
vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18 
zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, 
die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene 
ziet, zal je ervoor belonen. 
19 Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest 
vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20 

Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze 
weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21 Waar je 
schat is, daar zal ook je hart zijn. 
22 Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, 
zal heel je lichaam verlicht zijn. 23 Maar als je oog troebel is, 
zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf 
verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! 
 
We zingen “Spreek Gij het woord…”  lied 942:3 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.  
 
Verkondiging 
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We zingen “Zoekend naar licht…”  lied 1005 NL 
 
1. Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
 
Refrein: Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
 
Refrein 
 

3. Zoekend naar brood lijden zij honger, 
zoekend naar water lijden zij dorst. 
Maak ons uw brood, breek voor ons allen, 
U bent de vredevorst. 
Refrein 
 
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
 
Refrein 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
 
Refrein 
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
 
Gebedsacclamatie tijdens de voorbeden lied 367e 

 
 

Toelichting op de collecten 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
(De gemeente gaat staan) 
 
We zingen “Wees gij mijn toevlucht…” lied 263 
 
1. Wees gij mijn toevlucht de komende nacht, 

de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
Zegen 
Voorg.: … 
Allen: Amen, amen, amen 
 
Orgelspel 
 


