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Thema: Genieten van genoeg 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Lied 146a: 1 en 3      
1. Laat ons nu vrolijk zingen! 
Kom, heft uw liederen aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 

3. Hij is de Heer, de sterke, 
in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in ’t water van de zee. 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Gebed om ontferming 

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. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Lezen   Leviticus 19: 1-2; 9-10 
door Joke van Os 
De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want Ik, 
de HEER, jullie God, ben heilig. 



Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en 
raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet 
alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen 
voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God. 

Zingen  Psalm 8: 1, 2, 3 en 4 
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken 
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil 
en doet uw haters buigen voor uw wil. 

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 

Lezen   1 Timoteüs 6: 6-8; 17-19 
Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in 
deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en 
kleren, laten we daar tevreden mee zijn.  

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets on-
zekers als rijkdom te stellen, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te 
genieten. En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en be-
reid om te delen. Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het 
ware leven. 

Zingen  Psalm 8: 6 
6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid. 

Overdenking 

Luisterlied   Hoe mooi 
    
Dankgebed 

Aankondiging collecte 

Zingen  Lied 263 
1. Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 



2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


