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Welkom 
    
Aansteken van de kaarsen 
 
Bemoediging en groet 
Vg.  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

a. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
En niet laat varen het werk van zijn handen 
Amen. 
 
Vg.   De Heer zij met u 
a.  Ook met u zij de Heer. 

 
Lied (90 a)         allen gaan staan 
 O God, die droeg ons voorgeslacht in nacht en stormgebruis 
 Bewijs ook ons uw trouw en macht, wees eeuwig ons tehuis. 
 
 Gij zijt,  van voor Gij zee en aard’ hebt door uw woord bereid, 
 Altijd dezelfde, die Gij waart: de God der eeuwigheid! 
 
 En duizend jaar gaan als de dag van gister voor U heen, 
 Een schaduw een gedachte vaag, een nachtwaak die verdween. 
 
 De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestage stroom. 
 Ze zijn als gras, door zon verdord, vervluchtigd als een droom. 
 
 O God, die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis, 
 Wees ons een gids in storm en nacht en eeuwig ons tehuis! 
          Allen gaan zitten 

Gebed 
Trouwe God,  
 wij komen tot U op dit stille moment,  waarin we de dagen mochten vieren en 
terugkijken naar het verleden. Wij mochten ervan zingen dat U er bent op de 
weg van ons leven. Daar danken wij U voor, U draagt ons leven van dag tot dag. 
Voor velen was het leven licht en vrolijk, voor anderen was het een last, zwaar 



om te dragen. Heer, wij danken U voor alles wat ons blij maakte: gezondheid, 
de dingen die ons gelukt zijn, vriendschap en aandacht. 
We leggen voor U neer alles wat ons bezwaarde, wat pijn deed, onze tekorten, 
ons gemis. God van mensen, wees hier aanwezig in de stilte, in uw woord. 
Om Jezus ’ wil     
Amen. 
 
Gedicht : Ik geloof in mijn God.  (Alfred van Bronswijk), gelezen door Elly Lemsom 

 
Een lied  van hoop (wijs: lied 65) 
 Wij mensen blijven dromen dromen en vergezichten zien 
 Een nieuwe aarde die gaat komen , te vinden al misschien 
 Wij dromen van de mensenrechten die ieder mens dan heeft 
 Niet langer tegen onrecht vechten, daar ’t recht van liefde leeft. 
 
 Verdwenen zijn de dictaturen, gevangenschap en pijn. 
 Verbanning en verdriet verduren, God zelf zal bij ons zijn.  
 Wie in die dromen durft geloven voelt zelf verandering. 
 Vertwijfeling en wanhoop doven in blijde aarzeling. 
 
 En licht en sterk vol zachte krachten die onverzettelijk zijn, 
 Bevechten wij de kwade machten die niet te tellen zijn. 
 Waar mensen putten uit de bronnen van droom en werkelijkheid 
 Daar is Gods toekomst al begonnen in onze levenstijd. 
 
Lezing Jesaja 51 : 12 – 16 (Kees Bak) 
 
Lied (835) 
 Jezus ga ons voor, deze wereld door 
 En U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. 
 Leid ons aan uw hand naar het vaderland. 
 
 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang 
 Sterk ons Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. 
 Waar Gij voor ons trad is het rechte pad. 
 
 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, 
 Moet het met de ander lijden, Jezus geef ons kracht voor beide. 
 Wees Gij zelf ons licht dat ons troost en richt. 
 



 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij 
 Met uw troost en met uw zegen tot aan ’t eind van onze wegen. 
 Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid. 
 
Lezing 1 Samuel 25 : 23-30 
 
Meditatieve muziek  
 
Overdenking  n.a.v. 1 Sam. 25 : 29 
 
Meditatieve muziek 
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Lied  (913)   
 Wat de toekomst ons zal geven, weet geen mens op deze dag 
 Maar God geeft ons tijd van leven sinds de zesde scheppingsdag. 
 God gaf ons de lieve aarde om te leven dag en nacht 
 Die ons in de tijd bewaarde voor een toekomst, ongedacht. 
 
 In het leven door de tijden gaan wij samen met God voort 
 In tien woorden van bevrijding volgen wij nog steeds Gods woord. 
 Het vraagt om een keus te maken met elkaar op weg te gaan 
 Om de koers niet kwijt te raken en voor anderen in te staan. 
 
 God wil ons de vrijheid geven staat garant voor jou en mij. 
 Eenmaal zullen wij beleven dat wij vrij zijn, ja, echt vrij. 
 Vrij van dreiging, vrij van zorgen, zonder angst en zonder haat, 
 Levend in een nieuwe morgen, waar de toekomst nooit vergaat. 
 
Collecte 
 
Zegenbede met gezongen Amen 
De Eeuwige zegene en Zij behoed ons, 
De Eeuwige doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig 
De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede 
Amen 
 
 
 



  
 
 


