
ORDE VAN DE DIENST :  7e zomerdienst Kapel/Kapel  
Thema:  ‘Keuzes in de tijd’     
Deze dienst is te beluisteren/zien via de kerkomroep van de Kapel  
                     
Bij deze dienst: Dit is de laatste zondag van de zomerdiensten, waarin het thema is: ‘Keuzes in de 
tijd’. Tijd van leven. Verschil tussen tijd van de ziel of tijd van de klok. Deze zondag lezen we een 
gedeelte van Psalm 104, met speciaal aandacht voor vers 27: 'Alle zien er naar uit dat u voedsel 
geeft, op de juiste tijd. ' En ook uit Deuteronomium 30: 11-19, in het bijzonder vers 19: ' U staat voor 
de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek.  Kies voor het leven. 
 
Welkomstlied: Lied 276: 1 en 2  
 
1 Zomaar een dak boven wat hoofden, 
   deur die naar stilte openstaat. 
   Muren van huid, ramen als ogen, 
   speurend naar hoop en dageraad. 
   Huis dat een levend lichaam wordt, 
   als wij er binnengaan 
   om recht voor God te staan. 
 
2. Woorden van ver, vallende sterren, 
    vonken verleden hier gezaaid. 
    Namen voor hem, dromen, signalen, 
    diep uit de wereld aangewaaid. 
    Monden van aarde horen en zien, 
    onthouden, spreken voort  
    Gods vrij en lichtend woord. 
 
Welkom en afkondigingen.  
 
Intochtslied: Lied 283: 1 en 4  
1 In de veelheid van geluiden, 
   in het stormen van de tijd, 
   zoeken wij het zachte suizen 
   van het woord, dat ons verblijdt. 
 
4 Laat uw dauw van vrede dalen 
   in de voren van de tijd. 
   Vat ons samen in de stralen 
   van uw goedertierenheid. 
 
Voorganger : Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
    Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V.: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
    A.: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
V.: Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.  
    Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt 
 
Inleidend woord. 
 
Lied van de zondag: Lied 845: 1, 2 en 3 
1 Tijd van vloek en tijd van zegen, 
   tijd van droogte tijd van regen 
   dag van oogst en tijd van nood 
   tijd van stenen tijd van brood. 
   Tijd van liefde nacht van waken 
   uur der waarheid dag der dagen 
   toekomst die gekomen is 
   woord dat vol van stilte is. 
 



2 Tijd van troosten tijd van tranen 
   tijd van mooi zijn tijd van schamen 
   tijd van jagen nu of nooit 
   tijd van hopen dat nog ooit. 
   Tijd van zwijgen zin vergeten 
   nergens blijven nergens weten 
   tijd van kruipen tijd van angst 
   zee van tijd en eenzaamheid. 
 
3 Wie aan dit bestaan verloren 
   nieuw begin heeft afgezworen 
   wie het houdt bij wat hij heeft 
   sterven zal hij ongeleefd. 
   Tijd van leven om met velen 
   brood en ademtocht te delen 
   wie niet geeft om zelfbehoud, 
   leven vindt hij honderdvoud. 
 
Kyriëgebed. 
 
Loflied: Lied 645: 1 en 4 
1 Zing ten hemel toe, 
   juich en jubel Gode, 
   want Hij wordt niet moe 
   voor ons uit te gaan 
   als een vuur vooraan 
   levenden en doden! 
 
4 Maatslag der natuur, 
   kringloop der getijden, 
   luistert naar het uur 
   dat zijn liefde slaat, 
   Hij kwam ons te baat, 
   Hij zal ons bevrijden! 
 
Gebed om het licht van Gods Geest. 
Schriftlezing:  Deuteronomium  30 : 11  t/m  19 
 
We zingen: Lied 316: 1, 2 en 4 
1 Het woord dat u ten leven riep 
   is niet te hoog, is niet te diep 
   voor mensen die 't zo traag beamen. 
   Het is een teken in uw hand, 
   een licht dat in uw ogen brandt. 
   Het roept u dag aan dag bij name. 
 
2 Het is niet aan de overzij. 
   Wat zegt gij dan: wie zal voor mij 
   de wijde oceaan bevaren, 
   wie brengt van de_overkant der zee 
   de schat der diepe wijsheid mee, 
   die 's levens raadsel kan verklaren? 
 
4 Het woord van liefde, vrede_en recht 
   is in uw eigen mond gelegd, 
   is in uw eigen hart geschreven. 
   Rondom u klinkt de stem van God: 
   vrijspraak, vertroosting en gebod, 
   vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
 



Schriftlezing:  Psalm 104 : 24  t/m  30. 
Meditatie. 
 
Zingen: Lied 912: 1, 5 en 6  
1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
   toegewijd zijn aan uw eer. 
   Maak mijn uren en mijn tijd 
   tot uw lof en dienst bereid. 
 
5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
   dat hij U geheiligd zij. 
   Maak mijn hart tot uwe troon, 
   dat uw Heilge Geest er woon'. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
   'k leg voor U haar schatten neer. 
   Neem mijzelf en voor altijd 
   ben ik aan U toegewijd. 
 

Dankgebed en voorbeden. 
Inzameling van de gaven:  1e collecte voor de diaconie; 
                                            2e collecte bij de uitgang is voor de eigen wijkgemeente. 
Slotlied: Lied 655: 1, 2 en 4  
1 Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
   Hij laaft u heel uw leven lang 
   met water uit de harde steen. 
   Het is vol wonderen om u heen. 
 
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
   gunt aan uw leven rust en duur 
   en geeft het zin en samenhang. 
   Zing dan de Heer een nieuw gezang! 
 
4 De hand van God doet in de tijd 
   tekenen van gerechtigheid. 
   De Geest des Heren vuurt ons aan 
   de heilige tekens te verstaan. 
 
Staande zingen we van Gezang 416 vers 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 
Na de zegen zingt de gemeente ter afsluiting van de dienst Gezang 431c - Amen 


