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Voorgoed verloren? 
 
 
Ik zal is de God, die stem  (Tom Löwenthal, nieuw) 
 
Ten geleide  
Een veilige toevlucht zijt Gij, 
altijd geweest, van geslacht op geslacht. 
Gij doet het mensenkind tot stof vergaan. 
Gij zegt: Ga, jij, kind van Adam. 
Duizend jaren zijn in uw ogen  
als de dag van gisteren, weg, 
als een seconde van waken. 
Gij vaagt ons uit als een droom in de morgen, 
wij zijn als het gras dat ’s morgens bloeit 
maar ’s avonds is het verdord. 
Zeventig jaren zijn onze dagen, 
als wij sterk zijn tachtig. 
Het meeste is zwoegen en pijn 
en plotseling vliegen wij heen. 
Is dat ontferming, liefde en trouw? 
Geef antwoord, stormende god. 
- uit Psalm 90 vrij 

 
Kinderkring 
 
Ik krijt des daags (Antoine Oomen, nieuw) 
 
Lezing uit het boek Prediker - Qohelet 3:10-22 

Ik heb gezien wat God de mensenkinderen gegeven heeft 
om zich mee bezig te houden. 
Alles heeft hij prachtig gemaakt, op zijn tijd. 
Ook de verborgen tijd gaf hij in hun hart, 
zonder dat de mens erbij kan wat God doet 
van de aanvang tot het einde. 
Ik heb begrepen dat er niets beter is 
dan dat je je verheugt en goed doet in je leven. 



En ook dit: als een mens eet en drinkt 
en het goede ziet in al het zwoegen, 
dat is dat iedere keer een geschenk van God. 
Ik heb begrepen dat al wat God doet 
er is tot in verborgen tijd. 
Niets valt daaraan toe te voegen 
en niets kun je ervan afdoen. 
God doet het om ontzag te wekken. 
Wat er is, was er al 
en wat zijn zal, is er al 
en God zoekt wat verloren is gegaan. 
Nog meer zag ik onder de zon: 
de plaats van het recht – daar is de boosaardigheid 
en de plaats van de gerechtigheid – daar is de ploert. 
En ik zei, ik, in mijn hart: 
De rechtvaardige en de ploert, God zal over hen rechtspreken, 
want er is tijd daar voor elke gelegenheid en al het doen. 
Ik zei, ik, in mijn hart: 
Ter wille van de mensenkinderen zelf is het dat God hen duidelijk maakt, 
dat hij laat zien dat zij dieren zijn, zij zelf. 
Want het lot van de mensenkinderen 
en het lot van de dieren, 
dat is één zelfde lot voor beide; 
zoals de een sterft, sterft ook de ander, 
één adem is er voor allen. 
De mens heeft niets voor op het dier, 
want alles is een zuchtje. 
Alles gaat naar één plaats, 
alles ontstaat uit stof en alles keert terug tot stof. 
Wie weet of de geestesadem van de mensenkinderen opgaat, omhoog, 
en de geest van het dier neergaat, naar beneden, ter aarde? 
Ik heb gezien dat er niets goed is 
dan dat de mens zich verheugt in zijn daden. 
Dat is zijn deel. 
En trouwens, wie zou hem kunnen laten zien 
wat er na hem geschiedt? 

 
Een mens, geboren uit een vrouw (Verzameld Liedboek 375) 
 
Toespraak door Alex van Ligten 
 
Zwemmen en varen (VL828) 
 
Intermezzo en collecte 
Opbrengst collecte 10 januari: € 535,10 



Viering van Eucharistie 
Hier begint de  dienst van de tafel 
viering van eucharistie 
laat ons bidden. 
 
Gij die ons voor het licht gemaakt hebt 
dat wij leven. 
 
Levende, niet god van doden 
en de dood zal niet meer zijn. 
Zoals Gij ons hebt toegezegd 
in Jezus uw dienstknecht. 
Kom heilige geest van godswege 
verheug ons, vuur ons aan 
verzacht ons hart – 
dat wij ontbloeien in jeugd. 
 
Gij die ons voor het licht gemaakt hebt 
dat wij leven. 

 
Gezegend de onzienlijke  (VL643/L221) 
 
Moge het delen (Tom Löwenthal, nieuw)  
 
Brood en wijn 
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap 
bij de uitdelers achter de vleugel. 

 
Laudate omnes gentes (Taizébundel nr. 23) 
 
Mededelingen 
 
Om te zien een nieuwe aarde (Tom Löwenthal, nieuw) 
 
Voorbeden  
 
Onze Vader (Kevelaer, Tom Löwenthal, nieuw) 
 
Zegen 
 
God weet komt het goed (VL914) 


