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Openingslied 
 

Sta even stil, sluit eens je ogen.  
Kijk eens naar binnen, neem even de tijd..  
Waar kom jij vandaan, waar ga jij heen.  
Waar kom jij vandaan, waar ga jij heen? 
 
 
Begroeting 
 
 
Gebed 
 
 
♫  Gebed om ontferming  
 

Heer ik kom tot U - hoor naar mijn gebed, 
vergeef mijn zonden nu – en reinig mijn hart. 
 

Met Uw liefde Heer, - kom mij tegemoet, 
nu ik mij tot U keer,  - en maak alles goed. 
 

Zie mij voor U staan,- zondig en onrein, 
O,  Jezus raak mij aan, - van U wil ik zijn. 
 

Jezus op Uw woord, - vestig ik mijn hoop, 
U leeft en U verhoort – mijn bede tot U. 
 
 
Gedicht  - Tijd  -   Rutger Kopland 
 

Tijd – het is vreemd, het is vreemd mooi ook 
Nooit te zullen weten wat het is 
 

En toch, hoeveel van wat er in ons leeft is ouder 
Dan wij, hoeveel daarvan zal ons overleven 
 

Zoals een pasgeboren kind kijkt alsof het kijkt 

Naar iets in zichzelf, iets ziet daar Wat het meekreeg 
 

Zoals Rembrandt kijkt op de laatste portretten 
Van zichzelf alsof hij ziet waar hij heengaat 
Een verte voorbij onze ogen 
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Het is vreemd maar ook vreemd mooi te bedenken 

Dat nooit iemand meer zal weten  
Dat we hebben geleefd 
 

Te bedenken hoe we nu leven, hoe hier  

Maar ook hoe niets ons leven zou zijn zonder  
De echo’s van de onbekende diepten in ons hoofd 
 

Niet de tijd gaat voorbij, maar jij, en ik 
Buiten onze gedachten is geen tijd 
 

We stonden deze zomer op de rand van een dal 
Om ons heen alleen wind 
 

 
Pianospel 
 
 
 
Lezing Prediker: 3, 1-8 
 

Voor alles wat er gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
 

Er is een tijd om geboren te worden 
en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten 
en een tijd om te rooien. 
 

Er is een tijd om te doden 
en een tijd om te helen, 
een tijd om af te breken 
en een tijd om op te bouwen. 
 

Er is een tijd om te huilen 
en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen 
en een tijd om te dansen. 
 

Er is een tijd om te beminnen 
en een tijd om zich te onthouden, 
een tijd om te omhelzen 
en een tijd om af te weren. 
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Er is een tijd om te zoeken 
en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren 
en een tijd om weg te gooien. 
 

Er is een tijd om te scheuren 
en een tijd om te herstellen, 
een tijd om te zwijgen 
en een tijd om te spreken. 
 

Er is een tijd om lief te hebben 
en een tijd om te haten. 
Er is een tijd voor oorlog 
en er is een tijd voor vrede. 
 
 
 
 
Lied    Tijd van Leven 
 

Tijd van vloek en tijd van zegen, 
tijd van droogte, tijd van regen, 
tijd van oogsten, 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. 
 

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, niemand weten. 
Tijd van kruipen, angst en spijt, 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 

Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
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Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen. 
Wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 
 
 
Overweging 
 
 
Stilte 
 
 
Geloofsbelijdenis  
 

Ik geloof dat God bij ons is, 
als een vader die opkomt voor zijn kinderen, 
als een moeder die zorg en liefde schenkt. 
 

Ik geloof dat God bij ieder mens is, 
vooral voor hen die zwak en kwetsbaar zijn, 
bij hen die lijden en achtergesteld worden. 
Hij wil dat ieder mens gelukkig kan leven. 
 

Ik geloof dat God al een herder om ons geeft, 
die ons blijft zoeken, 
die zorg heeft om het heil van ieder mens. 
 

Ik geloof dat God ons hoop geeft, 
dat Hij de toekomst is, 
dat Zijn liefde sterker is dan onrecht en dood. 
 

Ik geloof dit, 
omdat Zijn zoon Jezus Christus, 
geboren uit de maagd Maria, 
mens geworden is en ons leven heeft gedeeld. 
Amen. 
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Lofzang van Maria  
 

Refrein: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.  
 

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, 
verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.  
 

Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd;  
van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.  
 

Wonderbaar is het wat Hij mij deed,  
voor ieder die Hem erkent.  
 

Barmhartig is hij tot in lengte van dagen  
voor ieder die Hem erkent.  
 

Hij doet zich gelden met krachtige arm,  
vermetelen drijft Hij uiteen;  
 

machtigen haalt Hij omlaag van hun troon, 
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien; 
 

Behoeftigen schenkt Hij overvloed,  
maar rijken gaan heen met ledige handen.  
 

Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan,  
zijn milde erbarming indachtig; 
 

Zoals Hij de vaderen heeft beloofd,  
voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.   
 
 
 
 
 
Voorbede 
 

♫  Acclamatie 
Die ons allen bij name noemt, zie ons aan  
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Onze Vader, die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 
en breng ons niet in beproeving 
maar verlos ons van het kwade. 
Want van U is het koninkrijk, 
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 

 
♫  Vredewens Vrede voor jou 
 
 
Slotgebed  
 
 
Mededelingen 
 
 
Slotlied 
 

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. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Wij wensen u allen 
een gezond, 

liefdevol 
en voorspoedig 2023 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gedicht “Tijd” van Rutger Kopland  
afkomstig uit: Over het verlangen naar een sigaret, van Oorschot 2001  


