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Welkom en mededelingen-ouderling van dienst
Lied 216 Dit is een morgen: 2 en 3
Bemoediging en groet
psalm 145 o Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal: 3 en 5
Gebed
Lied 1005 Zoekend naar licht: 3, 4 en 5
Inleiding thema
Lezing Prediker 2:20-27
20

Vertwijfeling beving me over alles wat ik had verworven en waarvoor
ik had gezwoegd onder de zon.
21
Ook al is een mens bij alles wat hij heeft bereikt bekwaam te werk
gegaan, met wijsheid en kennis van zaken, hij moet het iemand geven
die er niets voor heeft gedaan. Ook dat is niets dan leegte en een
uiterst kwade zaak.
22
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft
verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon,
23
maar alle dagen van zijn leven brengen hem verdriet, alles wat hij
onderneemt brengt hem niets dan smart. Zelfs ’s nachts vindt hij geen
rust. Ook dat is leegte.
24
Het is daarom nog maar het beste voor een mens dat hij zich aan
eten en drinken te goed doet en volop geniet van alles wat hij
moeizaam heeft verworven. En ook dat, zo heb ik ingezien, is in de
hand van God.
25
Want wie, zegt hij, kan zich te goed doen en genieten zonder dat ik
ermee instem?
26
Aan een mens die hem behaagt geeft hij wijsheid, kennis en vreugde,
maar een zondaar legt hij een kwellende bezigheid op: een zondaar
moet bezit vergaren voor een mens die God behaagt. Ook dat is enkel
lucht en najagen van wind.

Lied 845 Tijd van vloek en tijd van zegen (op de melodie van
psalm 86)

Lezing Matteüs 6: 19- 24
19

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze
weg en dieven breken in om ze te stelen.
20
Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg,
daar breken geen dieven in om ze te stelen.
21
Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
22
Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel
je lichaam verlicht zijn.
23
Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als
het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!
24
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de
tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de
andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon .

Lied 718 God, die leven hebt gegeven: 1, 2 en 3
Overweging
Zingenderwijs 106 Neem mijn leven, laat het nu (op de melodie
van lied 912 Neem mijn leven, laat het, Heer).
Neem mijn leven, laat het nu
in het teken staan van U.
Geef mij dat ik elke dag
tijd aan U besteden mag.
Maak mijn handen sterk,
maar zacht voor wie hulp van mij verwacht.
Geef mijn voeten richting aan
waar U mij wilt laten gaan.
Laat mijn mond tot zegen zijn
en mijn woorden eerlijk zijn.
Laat mij nood van anderen zien
met het geld dat ik verdien.

Neemt U ook mijn liefde aan,
zegen mij waar ik zal gaan.
Als ik leef vanuit uw kracht,
word ik hoe U mij bedacht.
Gebeden
Collecte
Lied 978 Aan U behoort, o Heer der heren: 1, 3 en 4
Zegen
4 stemmig amen

