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Orde van Dienst – Leef met volle teugen 
 
2 augustus 2020    -Livestream via Internet- 
 
Voorganger:  Joren IJzerman    Ouderling van dienst: Maria Azrioual 
Lector:  -     Diaken van dienst: Huibert Logmans 
 
Lied: Als ik u ontmoet (Sela) - https://www.youtube.com/watch?v=DQXXe-_TIHM (zonder beeld) 
 
Lied: Wat hou ik van uw huis - https://www.youtube.com/watch?v=jyboxRagvpk (zonder beeld) 
 
+++ 
 
Lied: Psalm 90 :1 en 8 - https://www.youtube.com/watch?v=_Ip0nrrB1SQ (met beeld) 
 
1 
Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond.

8 
Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
Welkom, en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Lied: Tienduizend redenen - https://www.youtube.com/watch?v=SCWXzaVHXck 
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw Naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
refrein 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
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Lied: God, u bent mijn God (sela) - https://www.youtube.com/watch?v=FmMKPklQe0I 
 
God, U bent mijn God. 
Heel mijn lichaam, heel mijn ziel, 
krijgen geen genoeg van U, 
zoals droog en dorstig land smacht naar regen. 
 
In Uw heiligdom 
vol van majesteit en macht, 
heb ik U gezien en zong, 
want Uw liefde is mij meer dan het leven.

Daarom springt er een loflied in mij op als een 
fontein. 
Daarom prijs ik U, mijn handen hoog geheven 
en terwijl ik U aanbid, verzadigt U mijn ziel. 
Met een loflied op mijn lippen zal ik leven. 

 
Gebed van verootmoediging 
 
Genadeverkondiging  
 
Filmpje kindernevendienst 
 
Maandtekst: “Wie vertrouwen op de Heer, zijn als de berg Sion, die niet wankelt maar voor altijd blijft.” 
Psalm 125:1 
 
Lied: Opwekking 735 - https://www.youtube.com/watch?v=o-fcmEE--B0 
 
Lied: Psalm 16 (Psalmen voor nu) - https://www.youtube.com/watch?v=wtmFelxuLoI 
 
Mijn God ik kom naar u. Dan ben ik veilig. 
Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen: 
'Ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig.' 
 
De mensen hebben andere idolen 
en wringen zich voor hen in honderd bochten, 
maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet 
noemen. 
 
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker: 
U hebt iets moois bedacht en straks is het van 
mij. 

U houdt mijn hele leven in uw handen 
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd 
 
De hele nacht lig ik aan God te denken. 
Ik voel dat Hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust. 
Dan word ik blij en zeker van mijn redding: 
Ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand. 
 
Want U zult mij niet zomaar laten sterven. 
Ik hoef niet naar het graf, want u laat mij niet los. 
U wilt mij leren waar ik het moet zoeken: 
heel dicht bij U, mijn God, zal ik gelukkig zijn. 

 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Schriftlezing: Prediker 9 : 1 – 10 
 
1 Ik vestigde mijn aandacht op het volgende en heb het onderzocht: Wat de wijzen en rechtvaardigen tot 
stand brengen, is in de hand van God. Ook hun liefde, ook hun haat. Geen mens kan in de toekomst zien. 
2 Hij weet alleen dat ieder mens hetzelfde lot wacht. Ben je een rechtvaardige of zondaar, goed en rein of 
onrein, offer je wel of offer je niet, ben je goed of zondig, durf je makkelijk een eed te zweren of ben je bang 
een eed te zweren – 3 alle mensen treft hetzelfde lot. Dat is zo triest bij alles wat de mensen doen onder de 
zon; en hoe triest ook dat hun hart hun leven lang vol kwaad en dwaasheid is, en dat hun leven eindigt bij de 
doden. 4 Voor wie nog leven mag, is er nog hoop; beter een levende hond dan een dode leeuw. 5 Wie nog in 
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leven zijn, weten tenminste dat ze moeten sterven, maar de doden weten niets. Er is niets meer dat hun 
loont, want ze zijn vergeten. 6 Hun liefde en hun haat, alle hartstocht die ze ooit hebben gehad, ging allang 
verloren. Ze nemen nooit meer deel aan alles wat gebeurt onder de zon. 
 
7 Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met 
welbehagen aan. 8 Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. 9 Geniet van het leven met de vrouw 
die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en 
je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 10 Doe 
wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet, want er zijn geen daden en gedachten, geen kennis en 
geen wijsheid in het dodenrijk. Daar ben je altijd naar op weg. 
 
Verkondiging Leef met volle teugen 
 
Luisterlied: Leef met volle teugen (Elbert Smelt en Kinga Bán) - 
https://www.youtube.com/watch?v=y0PJE2k9MvI 
 
Lied: Gezang 429 - https://www.youtube.com/watch?v=wyR5Buiu2Iw 
 
1 
Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd.

3 
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neemt zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied: Psalm 68 : 10 en 17 - https://www.youtube.com/watch?v=a0b0vdOVBjI 
 
10 
Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven.

17 
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 
Wegzending en zegen (gemeente antwoord met: Amen!) 
 
Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn - https://www.youtube.com/watch?v=fccYzkb2XrU 


