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Orgelspel lied 216 
 

Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door ... 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Welkom en inleiding op de dienst 
 
Bemoediging en groet 

Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer, God, die hemel en 
aarde heeft gemaakt. Hij maakte alles wat leeft, wat groeit en bloeit. Hij 
maakte u en jou en mij. En deze God is trouw. Gisteren was Hij trouw, 
vandaag is Hij trouw en morgen zal Hij trouw zijn. Zijn trouw is voor eeuwig en 
altijd. Hij zal nooit loslaten het scheppingswerk wat zijn hand zo liefdevol is 
begonnen. 

Genade, barmhartigheid en vrede zij ons van deze God – Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Amen. 
 
Gebed bij opening van de schriften 
 
Schriftlezing:  Prediker 3 : 1 – 8 
 
Orgelspel: lied 981 1,2 en 4 
 

1. Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft. 

 
2. Zolang de mensen woorden spreken,  

zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.  

 
4.  Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  

Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.  

 



 

Verhaal: In Gods plan gaat nooit iets verloren. 
 
Orgelspel: lied 968 1 en 3 
 

1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 

 
3. In 't woeden aller tijden 

is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 

 
 
 
Gedicht : Levenskunst 
 

Het is geen kunst  
Om mooie verhalen af te steken 
Over vrede en gerechtigheid 
Het is de kunst 
Om je in te zetten voor een ander 
En de vrede te bewaren 
Het is geen kunst 
Om vanuit je luie stoel 
Te roepen dat je 
Tegen geweld bent 
Het is de kunst 
Om als het gevaarlijk wordt 
Niet naar geweld te grijpen 
Het is geen kunst 
Om van je vrienden te houden 



En aardig voor ze te zijn. 
Het is de kunst 
Om vriendelijk te denken 
Over mensen die je niet mag. 
Het is geen kunst  
Om te roepen dat God goed is 
Als je lekker in je vel zit 
Het is de kunst 
Om te geloven dat hij voor je zorgt 
Als je diep in de put zit 
Het is geen kunst 
Om als alles mee zit te roepen 
Dat het de goede kant opgaat. 
Het is de kunst 
Om als het tegen zit 
Te blijven hopen op iets beters 
 
 
Dankgebed en voorbeden 
 

Gebeden, bestaande uit: dankgebed, voorbeden, stil gebed en 
afgesloten met het gezamenlijk gebeden "Gebed des Heren" 
 
Wegzending en Zegen 
 
Orgelspel: lied 885  
 

Groot is uw trouw, o Heer, 
Mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, 
Dat bewijst Gij ook nu. 

Groot is uw trouw, o Heer, 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Aan mij betoond. 

 
 
 



 


