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-Orgelspel 
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
- “Zoek de stilte’ ( uit ‘het liefste lied van overzee’, 2: 65) 
 
 Zoek de stilte, vind de ruimte 
 in ons overvol bestaan, 
 waar de hoop een plaats kan vinden, 
 wij bevrijd naar binnen gaan: 
 wis de chaos en de wirwar, 
 wis de ogen, om te zien 
 wat van waarde is en kostbaar, 
 wat tot onze vrede dient. 
 
 Stilte vraagt om ons vertrouwen 
 koelt de hitte, remt de tred. 
 God, de stilte die ons aanspreekt, 
 kent ons wezen, raakt de kern, 
 schept de ruimte in ons denken,  
 schaduw die de zon laat zien, 
 schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 
 geeft geloven doel en zin. 
 
 Laten wij in die geest leven, 
 open voor elkaars verdriet, 
 angsten uit ons leven bannen, 
 want de ruimte moet gevierd: 
 ruimte voor de diepste dromen, 
 ruimte voor zorgvuldigheid, 
 ruimte die wij kunnen delen, 
 ruimte waar de Geest ons leidt. 
 
 
 



-V.      : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde. 
 
-Psalmgebed; Psalm 65 

 
  Lezing van de psalm ( vert. Huub Oosterhuis) 
 
 `Klein Gloria’ ( lied 195) 
 
-Lezing: Prediker 3: 1-13 
 
Alles heeft zijn uur, 
er is een vaste tijd voor alle ding 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 het geplante uit te rukken. 
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 voor de minne en een tijd van onthouding, 
een tijd om te omhelzen en een tijd om los te laten. 
Er is een tijd om het verlorene te zoeken 
en een tijd om je neer te leggen bij het verlies, 
een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. 
Er is een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, 
een tijd om te spreken en een tijd om te zwijgen. 
Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten, 
Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. 
Wat maakt het dan uit of een mens tobt en zwoegt? 
Ik heb gezien wat God de mensenkinderen heeft gegeven 
om zich mee bezig te houden.  
Alles heeft Hij goed gemaakt en Hij heeft er het goede 
moment voor bepaald.  Ook heeft Hij de mens een hunkering 
naar wat blijft en bestendig is in het hart gelegd, maar zonder 



dat de mens ooit het werk zal doorgronden dat God vanaf het 
begin tot aan het einde heeft gedaan. 
Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Wat is 
geschied laat God steeds weer opnieuw geschieden. 
 
-‘Foar elk ding is in oere” CD Hertslach 24 
 
 Foar elk ding is in oere, foar alles is yn tiid 

 Al kin net ien ahr stjoere, lit de tiid net sloere. 
 Jou de tiid, nim de tiid , de wrâld is noch sa wiid. 
 
 In tiid om te gûlen, in tiid om te laitsjen, 
 in tiid om te brekken, in tiid om te meitsjen. 
 In tiid om te treasten, in tiid om te slaan. 
 In tiid om te nimmen, in tiid om te jaan. 
 
 In tiid om te praten, in tiid om te swijen, 
 In tiid om te moetsjen, in tiid om te mijen. 
 In tiid om te lizzen, in tiid om te stean. 
 In tiid om te kommen, in tiid om te gean. 
 
 In tiid om te sjongen, in tiid om te treurjen. 
 In tiid om te lijen, in tiid om te fleurjen. 
 In tiid om te libjen, no drôvich, dan bliid. 
 In tiid om te bliuwen in minsk by de tiid. 
 
-Evangelie: Marcus 4: 1-9 

 
En weer ving Hij zijn onderricht aan daar,  
aan de rand van het meer. 
Maar nu stroomden er, om hem te horen, zoveel mensen 
samen dat Hij in een bootje klom en daar ging zitten,  
op het meer; en heel de menigte, dicht langs het water, 
bleef staan op de kant. 
En Hij onderrichte hen door gelijkenissen, telkens weer; 



en zich zo tot hen richtend, sprak Hij tot hen: 
Luister goed! Hij is uitgegaan, zie, die de Zaaier is, 
om te zaaien. En het ging zo met dit zaaien: 
een deel van het zaad kwam langs de weg terecht, 
toen kwamen de vogels erbij  en die hebben het opgegeten. 
Een ander deel viel op rotsige grond, daar had het niet al te 
veel aarde, - en al dadelijk kwam het op, 
daar de grond die het had maar ondiep was; 
maar de zon rees, het stond in de hitte, 
en omdat het geen wortel had is het verdord. 
En een deel viel tussen de distels, - 
toen schoten de distels op en verstikten het, 
en vrucht heeft het niet gegeven. 
Maar het overige deel viel in de akkergrond, 
maakte aar, kwam omhoog en heeft korrel gezet; 
het droeg dertig-, ja zestig-, ja honderdvoud. 
En Hij eindigde : “Ieder die oren heeft om te horen, 
laat  hij het horen! 
 
 
-Lied 1000, door Elske DeWall 
 

 
-Moment van overweging 
 
 
-Orgelspel 
 
-Dankgebed , voorbeden, stil gebed, Us Heit 
 
 God fan fier en hein ús Heit, 
 dat wy hilligje jo Namme, 
 ûnder ús sa faak ûntwijd, 
 troch jo eigen bern beskamme. 
 



 Bûch de folken nei jo wet, 
 lit jo ryk op ierde komme. 
 Byn jo wil ús op it hert 
 en wy sykhelje ferromme. 
 
 Jou ús hjoed ús deistich brea 
 en ferjou wat wy misdiene, 
 sa’t ek wy ferjûn ha, Hear, 
 al dy’t skuldich foar ús stiene. 
 
 Lit oer us gjin neare nacht, 
 lied ús net yn blyn begearen. 
 Binne wy yn duvels macht, 
 Hear, ferlos ús fan ‘e kweade. 
 
 God fan fier en hein ús Heit, 
 wûnder heimnis is jo Namme, 
 grut yn krêft en hearlikheid, 
 oant yn alle tiden. Amen 
 
 
-Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 3 
 

Heer geef ons de kracht dicht bij U te blijven 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U één, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
 
Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen ,vruchtbaar in de Heer. 
 
Vrede, vrede laat Gij in onze handen 
dat wij die als zaad dragen door de landen, 



zaaiend dag aan dag, zaaiende in den brede, 
totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 

 
-Zegen 
 
-V.       : Dat it paad op dy takomt 
 en de wyn de goede kant útwaait 
 dat de sinne blier dyn antlit beskynt 
 de rein dyn lannen myld bedript. 
 Meist sa burgen wêze yn de palm fan Gods hân.  
 Dêrom sizze wy ek fan ‘e jûn 

De seine fan God wês mei ús 

-Gem.: yn ús hert en yn ús hûs. 
-V.      : De frede fan  God wês mei ús 
-Gem.: yn ús kommen en yn ús gean. 
-V.       : De leafde fan God wês mei ús 
-Gem.: yn ús libben en yn ús dwaan. Amen 
 
-Orgelspel 

 
 
 
 
 
 
 
 


