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VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 283   (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 868: 1, 2 en 4

Gebed, afgesloten met LB 333

SCHRIFT

Lezing OT: Prediker 1: 1-11
Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in
Jeruzalem. Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is
leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven,
al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? Generaties gaan, generaties
komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon
gaat onder, en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan.
De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij
draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug.
Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De
rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats vanwaar ze komen, en



2

beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeiend, zozeer dat er
geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken, en
vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen. Wat er was, zal
er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er
is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets
nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is
geweest. De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende
zullen weer worden vergeten.

Lied: LB 717: 1 en 2

Lezing NT: Lucas 14: 25-35
Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot
hen en zei: ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder
en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen
leven, kan niet mijn leerling zijn. Wie niet zijn kruis draagt en mij op
mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.
Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten
berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij
het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal
iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: “Die man begon te
bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” En welke koning die
eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet
eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan
optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem
oprukt? Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog
ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden
voor vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet
van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds.
Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn
kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet
meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te
horen, moet goed luisteren!’



Lied: LB 717: 3 en 4

Overdenking

Orgelspel

Lied: LB 835: 1, 2 en 3
TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk

Slotlied: LB 838: 1, 2 en 3 (de gemeente gaat staan)

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgel

Koffie, thee of limonade in de kring

Een kind van het kleine

Het is bij u zwart of wit:
ik heb mij maar vrij te maken
van al wat ik ben en bezit,
en have en goed te verzaken.

Ik had me daar zo aan gehecht;
maar u hebt uw vader verlaten,
uw huis, uw geluk, en u zegt
dat ik dat zelfs zou moeten haten.

Daar gaat u op weg, en u ziet
achterom of ik na zal komen.
Maar ik heb de moed nog niet
met u van uw rijk te dromen.

En zo blijf ik staan waar ik sta,
een kind van het veilige kleine,
en hulpeloos roep ik u na,
terwijl ik u zie verdwijnen:

Verlies mij toch niet uit het oog
wanneer u reist door de bergen,
zo ver als u gaat en zo hoog,
met al wat de verten nog vergen.

O, blijf mijn geweten nabij,
als niets meer van u 
wordt vernomen.
Heer Jezus, herinner u mij
als u in uw rijk bent gekomen.

Michel van der Plas
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