
ORDE VAN DE DIENST :  3e zomerdienst Kapel  
                                              Thema: Keuzes in de tijd - Kiezen voor het leven 
 
Deze dienst is te beluisteren/zien via de kerkomroep van de Kapel 
 
Orgelspel. 
Kerkenraad komt binnen. 

*       Voor de dienst zingen: Geroepen om te zingen nr. 18: 1, 2 (Mel. Nieuwe liedboek 

675) 

1. Bijeengeroepen uit onze huizen,                  2. Bijeengekomen, woord in ons midden, 
    elk met zijn eigen levenslied,                           samen zijn wij hier in Gods huis. 
    zijn wij gekomen om weer te dromen               Kleine en groten, niemand verstoten: 
    van wat God in ons mensen ziet.                      Voor wie God zoekt is hier een thuis. 
    Wij willen zingen van alle dingen,                     bidden en danken, stilte en klanken, 
    roepen uit donker, roepen om leven,                met elkaar delen, een zijn met velen 
    roepen om licht om Gods woorden te zien.        en zingen keer op keer: Jezus is Heer! 
    God zal ons horen, Hij schenkt het leven.          Jong en oud samen zingen nu "amen". 
    Hij zal ons vragen antwoord te geven,              God in ons midden, verhoor ons bidden. 
    samen te leven in zijn gloria.                           Heel uw gemeente zingt: Halleluja! 

 
*       Zingen Intochtlied: Zingend door de tijd Jan Mul Ps.90:1 en 2 

1. Door alle tijden heen met U verbonden,             2. Nog voor de aarde en het land 
bestonden, 
hebben wij altijd rust in U gevonden.                     de bergen er hun plaats hadden 
gevonden, 
U toonde zich, dat hebben wij ervaren,                  U mens en dier de adem had gegeven, 
voor elk geslacht een toevlucht in gevaren.            de hof van Eden om daar in te leven;Zo 
gaan wij dankbaar door de eeuwen heen,              U was er, niet gebonden aan de tijd, 
want dit staat vast: U laat ons nooit alleen.            U bent bij ons en blijft in eeuwigheid. 
 
Bemoediging. 
V.  Deze zondagmorgen, zijn wij hier samen, in de Naam van    
      de  Heer, onze levensbron, die in alle tijden met ons                  
      meegaat en van wie wij onze hulp mogen verwachten     
G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.  Die als mens onder ons is komen wonen en eindeloos van  
      mensen houdt 
G.  DIE EEUWIG TROUW IS EN NOOIT LOSLAAT HET WERK  
      VAN ZIJN HANDEN 
V.  U die in Jezus Christus ons in elke situatie nabij wilt zijn 
G.  OPEN ONS VOOR HET GEHEIM VAN UW          
      AANWEZIGHEID, LIEFDE EN UW TROUW 
 
Groet. 
V.  Genade en vrede voor ons en voor de hele wereld 
      Van God, de Vader, die achter ons staat 
      Van Jezus, de Zoon, die met ons gaat, door de Heilige  
      Geest, die ons elke dag kracht wil geven op onze  
      levensweg.  
G.  AMEN 
 
Inleiding op de dienst. 



Lezen: Genesis 1: 3 t/m 5 en 16 t/m 18.  

*       Zingen: Zij zingen zich een weg nr. 7: 1 (Melodie Ps. 146)  

1. God heeft ons de tijd gegeven, 
    tijd om mens te zijn voor Hem, 
    tijd om met elkaar te delen, 
    tijd voor liefde, tijd voor spel, 
    tijd, een huis voor iedereen, 
    levensruimte om ons heen 
Lezen: Deuteronomium 30: 19 en gedeelte uit vers 20. 
 

*       Zingen: Digitale verzameling nr. 18 (Melodie NLB 221)  

1. Het is aan u, - het leven en de dood; 
    ik stel u voor de keuze: vloek of zegen.  
    Kies dan het beste waartoe ik u nood  
    voor u en voor wie na u komt: het leven. 
    Doe wat de Heer in liefde u gebood 
    bewandel zo van dag tot dag Zijn wegen.   
Drempelgebed. 

*       Zingen: Nieuwe Liedboek 216: 3          

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
  licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
 Dank elke morgen Gods nieuwe schepping 
 dank opgetogen Gods nieuwe dag.  
 
Kyriëgebed. 

*       Glorialied: Nieuwe Liedboek 136: 1, 2 en 8 

1. Loof de Heer, want Hij is goed,     2. Geef de God der goden eer, 
    trouw in alles wat Hij doet.               jubel voor der heren Heer. 
    Want zijn goedertierenheid               Hij doet wonderen, Hij alleen 
    zal bestaan in eeuwigheid.                trouw door alle tijden heen. 
                                    8. Israël geleidde Hij 
                                      veilig door de woestenij. 
                                      Hij wijst ons het rechte spoor. 
                                      Trouw is Hij de eeuwen door. 
Gebed bij de opening van het Woord: Uit Rakelings Nabij van Alfred Bronswijk Lied 16.  

 
*       Lied voor het openen van de Schrift 

1. Woord, dat zich richt op mijn hart,       2. Verten, zo breed en zo diep, 
    stem, die mij aanspreekt tot leven,           weg, om zich langs te begeven, 
    klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw          licht, dat de ogen ontsluit   
    open mij Gods perspectief.                       leer mij uw waarheid te zien. 
 

3. Naam, die ik fluisterend noem,            4. Adem, die oplucht en draagt, 
    raadsel, met mij zo verweven,                 geest, die bezielt en doet leven, 
    God van zo ver ons nabij                        kracht, die in zwakheid gelooft  
    Spreek  tot het hier en nu.                      wees onder ons, vuur ons aan. 
 
1e Schriftlezing: De tijd van je leven - naar Prediker 3:1-15 
 Uit Het Hoogste Woord-Imme Dros  
 
 
*       Zingen: Nieuwe Liedboek 653: 1 en 6 



1. U kennen, uit en tot U leven,         6. Gij zijt tot herder ons gegeven, 
    Verborgene die bij ons zijt,                wij zijn de schapen die Gij weidt; 
    zolang ons 't aanzijn is gegeven,        waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
    de aarde en de aardse tijd,-               Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
    o Christus, die voor ons begin            Wie bij U blijft en naar U ziet, 
    en einde zijt, der wereld zin!              verdwaalt in deze wereld niet. 
 
2e Schriftlezing: Efeziërs 5 : 1 en 2 en 15 t/m 17  
 

*       Zingen: Nieuwe Liedboek 912: 1, 2, 5 en 6  

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,       2. Neem mijn handen, maak ze sterk, 
    toegewijd zijn aan uw eer.                    trouw en vaardig tot uw werk. 
    Maak mijn uren en mijn tijd                  Maak dat ik mijn voeten zet 
    tot uw lof en dienst bereid.                   op de wegen van uw wet. 
5. Neem mijn wil en maak hem vrij,      6. Neem ook mijne liefde, Heer, 
    dat hij U geheiligd zij.                          'k leg voor U haar schatten neer. 
    Maak mijn hart tot uwe troon,               Neem mijzelf en voor altijd 
    dat uw Heilge Geest er woon'.               ben ik aan U toegewijd. 
Overdenking. 
 
Muziek: Alles heeft zijn tijd - Nederland Zingt  
                Soliste Annelies Schep en Choir4Hope o.l.v. Peter      
                Overduin uit de Sint-Gertrudiskerk Bergen op Zoom 
                https://www.youtube.com/watch?v=atl-dEQOMPU 
 

 
 
Uren vliegen snel voorbij,                     Refrein: Tijd om te delen, 
een dag is als een zucht.                                    tijd voor elkaar; 
Je tijd is kostbaar en uniek,                                tijd om te vergeten 
de klok kan niet terug.                                       en tijd die je bewaart. 
 
Dagen worden gisteren,                       Jaren zeggen niet zoveel 
de klok tikt zachtjes door.                    maar inhoud des te meer. 
Minuten liggen achter ons,                   Momenten met een gouden rand 
zo gaat het leven voort. Refrein.          vergeet je echt nooit meer. Refrein. 
 
Er is tijd voor lief en leed,                    Al wat is dat was er al, 
een tijd voor jou en mij.                      zo ook wat komen gaat. 
Een tijd voor regen en voor zon,          Tijd is een stukje eeuwigheid 
want alles heeft zijn tijd. Refrein.        het is niet vroeg of laat. Refrein. 
 
Dankgebed – Voorbeden – Stil Gebed – Onze Vader. 
 
Inzameling van de gaven:  1e collecte is voor de diaconie;  
                                            2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 

 
*       Slotlied: Nieuwe Liedboek 704: 1, 2 en 3  

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=atl-dEQOMPU


1. Dank, dank nu allen God               2. Die eeuwig rijke God 
    met hart en mond en handen,           moge ons reeds in dit leven 
    die grote dingen doet                       een vrij en vrolijk hart 
    hier en in alle landen,                       en milde vrede geven. 
    die ons van kindsbeen aan,               Die uit genade ons 
    ja, van de moederschoot,                  behoudt te allen tijd, 
    zijn vaderlijke hand                           is hier en overal 
    en trouwe liefde bood.                      een helper die bevrijdt. 
                               
3.     Lof, eer en prijs zij God 
                                die troont in 't licht daarboven. 
                                Hem, Vader, Zoon en Geest 
                                moet heel de schepping loven. 
                                Van Hem, de ene Heer, 
                                gaf het verleden blijk, 
                                het heden zingt zijn eer, 
                                de toekomst is zijn rijk. 
 
Tijd voor de tijd - Gedicht van Marjet de Jong als afsluiting 
Als je rustig doet, heb je meer tijd. 
Wacht je, dan duurt-ie een eeuwigheid. 
Als je je haast, kom je tijd tekort. 
De tijd versláán gebeurt in de sport.           DAT IS GEK. WANT: 
                                                              De klok gaat niet sneller en remt niet af 
                                                              of ik nu langzaam loop of in een draf. 
                                                              Zo gaat het op heel de wereldbol: 
                                                              de zandloper loopt even langzaam vol. 
                                                              En het heelal, sterren, zon en maan 
                                                              zullen nooit sneller of trager gaan. 
We krijgen de tijd om te Zijn en te Doen, 
klein en dichtbij of met groot visioen. 
’t Wordt avond en morgen, wat je ook doet, 
en steeds kun je denken: is dit goed? 
Leef je met aandacht of ren je je rot? 
Tijd is ons grootste geschenk van God!  
 

*       Zingen: Nieuwe Liedboek 416: 1        1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
                                                                         jou nabij op al je wegen 
                                                                         met zijn raad en troost en zegen. 
                                                                         Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Zegen. 

*       Gezongen Amen - Nieuwe Liedboek 431c - Amen, amen, amen. 

 


