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Thema Jong is “in” en oud is “fout”!?
Lied voor de dienst: Psalm 92 : 1
Laat ons den rustdag wijden,
Met psalmen tot Gods eer.
't Is goed, o Opperheer,
Dat w' ons in U verblijden.
't Zij d' uchtendstond, vol zoetheid,
Ons stelt Uw gunst in 't licht;
't Zij ons de nacht bericht,
Van Uwe trouw en goedheid.
Weerklank 288 : 1 en 2
288:2
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur;
een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur.

Na de wet: Weerklank 288 : 3
3, Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
en ons genezing brengt;
niets is onmogelijk
voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
daalt neer op dit moment.
Schriftlezing OT: Prediker 11 : 9 – 12:8 en NT: 2 Korinthe 4:16 – 5:1
Tekstlezing: Prediker 12 : 1

Na het kindermoment: Vijf broden en twee vissen (OTH 469 nieuw)
1.Vijfduizend mensen waren
aan 't luisteren naar de Heer.
Maar op de derde avond
was er geen eten meer.

3.Vijf broden en twee vissen
het was niet eens zo veel.
Maar toen de Heer ze zegende
kreeg iedereen zijn deel.

5.Vijf broden en twee vissen
het was niet eens zo veel.
Maar toen de Heer ze zegende
kreeg iedereen zijn deel.

2.Er was nog wel een jongen
die iets te eten had.
Hij gaf het aan de Here;
het was zijn hele schat.

4.Ja, Jezus deed een wonder
want Hij heeft alle macht.
Maar denk eens aan die jongen
die het bij Jezus bracht.

6.Vijf broden en twee vissen,
het was zijn hele schat.
Zou jij ze kunnen missen
als jij niets anders had?

Voor de preek: Psalm 22 : 11 en 12 (NB)
11

Van U komt, Heer, het loflied dat ik zing:
laat mij vergelden al wat ik ontving.
Laat mij U loven in de grote kring
van die U vrezen!
Gij need'rig volk, gij zult gezeten wezen
aan een festijn! Die God zoekt, moet Hem prijzen!
O, haal uw hart op aan zijn gunstbewijzen,
die eeuwig zijn.

12 Dit zal gedenken wie zich nog verweert,
tot alle natie zich tot Hem bekeert
en voor de Koning die het al regeert
zich neer zal buigen.
De verste einden zullen het getuigen,
dat niets gelijk aan zijn verheven macht is,
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is,
het Koninkrijk!

Na de preek: Weerklank 439 : 1 en 2
439:2
’k Geloof in U, Heer Jezus,
geboren uit de maagd,
eeuw’ge Zoon van God,
die mens werd zoals wij.
U die stierf uit liefde,
leeft nu onder ons:
één met God de Vader
en verenigd met uw volk;
tot de dag gekomen is
van uw wederkomst,
dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Slotzang Psalm 139 : 8 en 9 (NB)
8 Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

9 Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

