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Samenzang lied 638 (nw.ldb.) 
 ’t Is feest vandaag, ’t is feest vandaag,    
 wij vieren met elkaar; 
 want Hij, die elke dag ons geeft, 
 Hij spaarde ons dit jaar. 
 
 Wij weten het nu zonneklaar: 
 al ging Hij van ons heen, 
 wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar; 
 wij zijn niet meer alleen. 
 
 De wonderen zijn om ons heen 
 ze waaien op de wind. 
 ’t is feest vandaag, voor iedereen: 
 een nieuwe tijd begint! 
 
Samenzang lied 733 (opw.) 
 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. (refr.) 

  
 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. (refr.2x) 

              



               -2- 

 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 218 (nw.ldb.) 
 Dank U voor deze nieuwe morgen, 
 dank U voor elke nieuwe dag. 
 Dank U dat ik met al mijn zorgen 
 bij U komen mag. 
 
 Dank U voor deze mooie aarde, 
 dank U voor sterren, maan en zon. 
 Dank U dat U ons wilt bewaren, 
 kracht en levensbron. 
 
 Dank U dat alle vogels zingen, 
 dank U voor elke boom in bloei. 
 Dank U voor zoveel goede dingen, 
 dank U dat ik groei. 
 
 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
 altijd ziet U naar mensen om. 
 Dank U voor vrienden en voor vreemden 
 die ik tegenkom. 
 
 Dank U voor alle mooie klanken, 
 al wat ik zien en horen kan. 
 Dank U –  o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied/Psalm 150 (nw.ldb.) 
 Loof God, loof Hem overal. 
 Loof de Koning van ’t heelal 
 om zijn wonderbare macht, 
 om de heerlijkheid en kracht              
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 van zijn naam en eeuwig wezen. 
 Loof de daden, groot en goed, 
 die Hij triomferend doet. 
 Hem zij eer, Hij zij geprezen.         
 
 Hef, bazuin, uw gouden stem, 
 harp en fluit, verheerlijk Hem! 
 Citer, cimbel, tamboerijn, 
 laat uw maat de maatslag zijn 
 van Gods ongemeten wezen, 
 opdat zinge al wat leeft, 
 juiche al wat adem heeft 
 tot Gods eer. Hij zij geprezen. 
 
Gebed 
 
(naar de kinderen) 
 
Samenzang lied 211 (opw.kids, schermlied) 
 refrein (2x):  
 Onder, boven, voor en achter, 
 God is altijd bij mij. 
 Onder, boven, voor en achter, 
 God is om mij heen. 
 
 Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land 
 of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand. 
 Al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant; 
 Ik ben nooit in mijn eentje, want … (refr.) 

  
 Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus 
 Of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus. 
 Al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus; 
 God is altijd bij mij, dus … (refr.) 
 
(de kinderen vertrekken naar de nevendienst) 
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Lezen: Job 42 vers 12 t/m 17 
    Filippenzen 4 vers 10 t/m 13 
 
Samenzang lied 212 (nw.ldb.) 
 Laten wij zingend / deze dag beginnen! 
 Geven wij stem aan onze diepe vreugde 
 omdat wij dankbaar ons in God verheugen.  
 Zing Halleluja! 
 
 Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven, 
 ons deze nacht omgaf met goede zorgen, 
 roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen. 
 Zing Halleluja! 
 
 Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen, 
 dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,  
 met lijf en leden wij hem dank toezingen. 
 Zing Halleluja! 
 
 Bron van het goede, / die ons zo behoedde, 
 blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 
 ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 
 Zing Halleluja! 
 
 Blijf ons geleiden, / ga aan onze zijde! 
 Al zal de hitte van de dag ons steken, 
 wij zijn voor altijd van uw liefde zeker. 
 Zing Halleluja 
 
Verkondiging: VIER HET LEVEN – VIER VANDAAG 
 
Samenzang ‘zingt een nieuw lied’ (orgel en dwarsfluit)  
 Zingt een nieuw lied voor God de Heer, 
 want Hij heeft wonderen gedaan. 
 Blaas de trompet, speel op de fluit, 
 zingt een nieuw lied voortaan. 
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 Zingt een nieuw lied voor God de Heer, 
 want Hij heeft wonderen gedaan. 
 Blaas de trompet, speel op de fluit, 
 zingt een nieuw lied voortaan. 
                    
 Hij heeft gedacht aan Zijn liefde en trouw, 
 Hij doet wat Hij heeft gezegd. 
 Zijn volk is veilig in Zijn hand, 
 Hij brengt zijn mensen terecht. 
 Zingt een nieuw, zingt een nieuw lied, 
 zingt een nieuw, zingt een nieuw lied. 
 
 Zingt een nieuw lied voor God de Heer, 
 want Hij heeft wonderen gedaan. 
 Blaas de trompet, speel op de fluit, 
 zingt een nieuw lied voortaan. 
 Zingt een nieuw lied voor God de Heer, 
 want Hij heeft wonderen gedaan. 
 Blaas de trompet, speel op de fluit, 
 zingt een nieuw lied voortaan. 
 
 Hij is een God die overwint, 
 Hij komt, dat heeft Hij gezegd. 
 Dan vestigt Hij Zijn koninkrijk, 
 een rijk van vrede en recht. 
 
 Zingt een nieuw, zingt een nieuw lied, 
 zingt een nieuw, zingt een nieuw lied. 
 
 Zingt een nieuw lied voor God de Heer, 
 want Hij heeft wonderen gedaan. 
 Blaas de trompet, speel op de fluit, 
 zingt een nieuw lied voortaan. 
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 Zingt een nieuw lied voor God de Heer, 
 want Hij heeft wonderen gedaan. 
 Blaas de trompet, speel op de fluit, 
 zingt een nieuw lied voortaan.  
 Zingt een nieuw lied voortaan. 
 
De kinderen komen (eerder) terug, omdat we gezamenlijk onze 
verjaardag(en) vieren en vertellen….. 
 
- vier het leven – vier vandaag 
 
Samenzang lied 94 (opw.kids, schermlied) 

 Vandaag is het de dag om nooit te vergeten. 
 De Here God heeft jou alweer een jaar gespaard. 
 En daarom is het feest en zijn er mooie slingers. 
 Jij krijgt de kadootjes en wij een stukje taart. 
 
 Wij wensen jou van harte in je nieuwe levensjaar 
 Gods zegen en nabijheid toe en zingen met elkaar: 
 het aller-, allerbeste, het ga je reuzegoed 
 bij alles wat je leren mag en alles wat je doet. 
  
 Hieperdepiep hoera! In de gloria! 
 
- en nu ons cadeau en dat is……. 
- dank vandaag – geef een dankoffer 
  (de envelopjes + geld worden in mandjes ingezameld) 
 
Samenzang lied 704 (nw.ldb.) 
 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.  
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  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.           
 
  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. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en jeugdwerk) 
 
Samenzang lied 415 (nw.ldb.) 
 Zegen ons, Algoede, 
   neem ons in uw hoede 
   en verhef uw aangezicht 
   over ons en geef ons licht. 
 
 Stort, op onze bede, 
   in ons hart uw vrede, 
   en vervul ons met de kracht 
   van uw Geest bij dag en nacht. 
 
 Amen, amen, amen!  
   Dat wij niet beschamen 
   Jezus Christus onze Heer, 
   amen, God, uw naam ter eer!  
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Zegen 
 
We zingen bij het verlaten van de kerk lied 133 (YfC) 

Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, 
dat U al mijn gedachten en verlangens kent, 
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent. 
Mijn Vader, dank U wel. 

 
 Ik dank U dat uw hand mij steeds behoedt en leidt, 

dat U mij wilt bewaren in de felste strijd, 
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust, 
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust. 
Ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Mijn woorden schieten vaak zoveel te kort, o Heer. 
Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer. 
‘k Ervaar  uw diepe rijkdom en geluk steeds meer. 
Mijn Vader, dank U wel. 
 
Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan, 
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan, 
dat ik U in dit lied van harte danken kan. 
Mijn Vader, dank U wel. 

 
 
Vanavond is er om 19.00 uur de laatste ‘God & You(th) van dit seizoen. 
 
Zondag 1 juli is de eerste dienst van een reeks ‘ZomerAvondZang. 
Deze diensten beginnen 19.00 uur. 
 
 
 


