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Thema: Van U is de toekomst 
Startzondag 

Welkom en mededelingen 

Zingen Samen in de naam van Jezus 
1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 

2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
en zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
De weg van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt.  

3. Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator, 
Mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
t'Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Aansteken kaars van verbondenheid 

Openingsgebed 

Zingen Lied 146c: 1 en 3  
1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Israëls God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 

3. Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft? 
Wie met de Heer te rade gaat, 



die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 

Introductie thema 
Lezen  Jeremia 29: 4-14 
door Joke van Os 
‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij 
vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tui-
nen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek 
vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie 
moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie 
weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. 
Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door 
je profeten en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat 
jullie wensen. Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden 
– spreekt de HEER. 
Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal 
ik mijn belofte gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. Mijn plan met 
jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je 
een hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar 
jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en 
ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een 
keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen waarheen ik je verban-
nen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren naar Jeruzalem, waaruit ik je heb la-
ten wegvoeren. 

Keuzes: 
• Groene kerk - kerktuin groener maken (buiten) 
• Waar hoop je op? - gesprek (consistorie en zaal 2) 
• Jeugdkerk (’t Verdiep) 
• Een hoopvolle toekomst  - schilderen (zaal 1) 
• Scherven brengen geluk - mozaïek maken (zaal 4) 
• Zet je dorp in bloei - bloemschikken (hal) 
• preek ‘een hoopvolle toekomst 

Orgelspel 

Overdenking ‘de lier aan de wilgen’  

Zingen Lied 137a 
1. Toen wij zaten langs het water 
in het verre Babylon, 
hing de lier er aan de wilgen, 
lag een klaaglied op de tong. 

2. De bewakers zeiden spottend: 
‘Zing nog eens een lied van thuis!’ 
Maar wij staarden in de leegte, 
hopeloos ver weg van huis. 

3. In de ballingschap te zingen, 
is dat niet te veel gevraagd? 
Onze stem breekt van ellende 
want ons lot is godgeklaagd. 

4. Wanneer zal God ons bevrijden? 
Kom, verbreek de tirannie! 
Dan veranderen de tranen 
in een juichend Sionslied! 

Overdenking ‘een hoopvolle toekomst’ 



Zingen Lied 713: 1, 2 en 4 
1. Wij moeten Gode zingen 
halleluja, 
om alle goede dingen 
halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen 
halleluja. 

2. Hij schenkt de levensadem, 
Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade 
is Hij nabij geweest, 
aan alwie Hem aanbaden, 
aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, 
de minsten allermeest. 

4. De lier hing aan de wilgen, 
misericordia, 
God zal ons niet verdelgen, 
aan God zij gloria. 
Zijn woord zal ons genezen, 
halleluja, 
zoals het was voor dezen 
in Galilea. 

Overdenking ‘van U is de toekomst’  

Muziek Onze Vader verborgen 
Onze vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede,  
een wereld met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  
gerechtigheid is, en genade –  

waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  
nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  

Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  

Van U is de toekomst  
kome wat komt.  

Iedereen komt weer terug 
Orgelspel 

Gebeden 

Aankondiging collecte 



Zingen Lied 704 
1. Dank, dank nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

2. Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
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. 

Wegzending en zegen 
Zingen  ‘amen’ 


