Orde van de dienst
Oude Kerk Naaldwijk
Startzondag 13 september 2020
Het goede leven
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Waar de gemeente staat wordt met een * aangegeven
Op de drempel
De klok wordt geluid
Muziek
Welkom en mededelingen
De Bijbel wordt opengeslagen en de kaarsen aangestoken
*Bemoediging
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
“Wiegelied” door de 3 J’s - t. en m: Jaap Kwakman
Ik betover je voor het slapen gaan
Spreek een goed woord en raak je aan
Engelenkoren zingen straks je naam
Nu ben je nog zo'n kleine vent
En zolang jij de mijne bent
Ben ik voor jou, en pas mijn leven aan
Maak ik je blij
Wanneer je huilt
En voel ik me rijk
Wanneer je lacht naar mij
Breek ik het ijzer met m'n hand
Voel ik me wijzer dan de krant
Van morgen,
Zal voor je zorgen, kleine man
Lag het aan mij dan zou jij eeuwig leven
Ik betover je voor het slapen gaan
Spreek een goed woord een raak je aan
Engelenkoren zingen straks je naam
Nu ben je nog zo'n kleine vent
En zolang jij de mijne bent
Ben ik voor jou en pas mijn leven aan
Maak ik je blij
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Wanneer je huilt
Voel ik me rijk
Wanneer je lacht, naar mij
Breek ik het ijzer met m'n hand
Voel ik me wijzer dan de krant
Van morgen,
Zal voor je zorgen, kleine man
Lag het aan mij dan zou jij eeuwig leven
La lalala la la la lala la
--Ik betover je voor het slapen gaan
Spreek een goed woord en raak je aan
Engelenkoren zingen straks je naam
Nu ben je nog zo'n kleine vent
En zolang jij de mijne bent
Ben ik voor jou, en pas mijn leven aan
Maak ik je blij
Wanneer je huilt
Voel ik me rijk
Wanneer je lacht naar mij
Breek ik het ijzer met m'n hand
Voel ik me wijzer dan de krant
Van morgen,
Zal voor je zorgen, kleine man
Lag het aan mij dan zou jij eeuwig leven
La lalala la la la lala la
….
Groet

Gebed

Vg.: De Levende zij met u
Allen: OOK MET U ZIJ DE LEVENDE GOD
Vg:
Onze hulp is de naam van de levende God
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg:
Genade en vrede van God die ons liefheeft en van
Jezus christus, die leeft
ALLEN: AMEN
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Zingen samen de kinderen uit de Gemeente: Kleurenlied
Rood, en groen
Geel en blauw
Oranje erbij
En ook nog paars, en toen
Alle kleuren tegelijk
En licht werd het toen
Alle kleuren vertellen de naam van God
Alle kleuren vertellen de naam
Alle kleuren vertellen de naam van God
Alle kleuren vertellen de naam
(2 x)
Lezing uit Prediker 3
Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
Er is een tijd om te baren
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 ontvlammen
en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren.
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
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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.
We luisteren naar Dochters – Marco Borsato
Kwart over zeven op zondagmorgen
Hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt
Ben je al wakker pap?
Kom je gezellig mee naar beneden?
Moet je straks werken of ben je vrij vandaag?
En ga je dan even met mij op stap?
Ooooh wat gaat de tijd toch snel
Gisteren nog zag ik haar voor het eerst
Lag ze hier in m’n armen
Wat is ze mooi
En wat staat de tijd haar goed
Ik knipper m’n ogen en zie hoe ze steeds
Weer een beetje veranderd is
Maar hoe groot ze ook mag zijn
In mijn ogen blijft ze altijd klein
Kwart over zeven op zondagmorgen
Hoor ik de voordeur heel zachtjes open gaan
En val ik gerust in slaap
Ze is thuis
Ik was 'r veel liever op gaan halen
Maar ze had me gevraagd of ik er niet wilde gaan staan
Ze vindt nu inmiddels haar weg naar huis

6
En oooh wat gaat de tijd toch snel
Gisteren nog zag ik haar voor het eerst
Lag ze hier in m’n armen
Wat is ze mooi
Wat staat de tijd haar goed
Ik knipper m’n ogen en zie hoe ze steeds
Weer een beetje veranderd is
Maar hoe groot ze ook mag zijn
In mijn ogen blijft ze altijd klein
En soms ..
Wanneer ik m’n ogen sluit
Lopen we samen op het strand
Haar handje in de mijne
En dan ..
Zet ze de tijd even stil
Is het weer even net als toen
En heeft ze mij weer nodig
Ik hou haar vast
Zoals ze was
Ik hou haar vast
Kwart over zeven op zondagmorgen
Hoort ze mijn stem die haar zachtjes wakker maakt
Vandaag is je grote dag
Wat is ze mooi
En wat staat de tijd haar goed
Ik knipper m’n ogen en zie hoe haar hart
Nu voorgoed van een ander is
Maar waar ze ook mag zijn
In gedachte is ze hier bij mij
We lezen verder uit Prediker 3
Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot
stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door
God wordt opgelegd.
God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven, en ook
heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het
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werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb
vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve
vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan
eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij
moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.
When I’m sixty-four – The Beatles
When I get older losing my hair
Many years from now
Will you still be sending me a Valentine
Birthday greetings bottle of wine
If I'd been out till quarter to three
Would you lock the door
Will you still need me, will you still feed me
When I'm sixty-four
You'll be older too
And if you say the word
I could stay with you
I could be handy, mending a fuse
When your lights have gone
You can knit a sweater by the fireside
Sunday mornings go for a ride
Doing the garden, digging the weeds
Who could ask for more
Will you still need me, will you still feed me
When I'm sixty-four
Every summer we can rent a cottage
In the Isle of Wight, if it's not too dear
We shall scrimp and save…
Overweging bij het thema: Het goede leven
Muziek
Gebeden en Onze Vader
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Allen:
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT,
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW KONINKRIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD,
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN,
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE.
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID, AMEN.
DE

Afsluiting
*Slotlied: Leef! – André Hazes
Op een vrijdag in de kroeg
Ergens in Amsterdam
Zat aan de bar met een glas een oude wijze man
Hij zei dat die nog maar een paar dagen had
Dus pak het leven, pak alles en ga er mee op pad
En hij zei
"Leef, alsof het je laatste dag is"
"Leef, alsof de morgen niet bestaat"
"Leef, alsof het nooit echt af is"
En "leef, pak alles wat je kan"
En ga, a, a, a
A, a, a, a
A, a, a, a
Pak alles wat je kan
En ga, a, a, a
A, a, a, a
Ga
Pak alles wat je kan
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Hij vertelde dat ie zich had gewerkt in het zweet
Geld verdiend als water
Maar nooit echt had geleefd
Z'n vrouw was bij hem weg
Voor een ander ingeruild
Af en toe gelachen
Maar veel te veel gehuild
En hij zei
"Leef, alsof het je laatste dag is"
"Leef, alsof de morgen niet bestaat"
"Leef, alsof het nooit echt af is"
En "leef, pak…
*Opdracht en zegen
Allen: Amen
Muziek
Inzameling van de gaven bij de uitgang:
De helft bestemd voor de Diaconie.
De helft bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters
NA DE DIENST BENT U WELKOM VOOR HET
ACTIVITEITENPROGRAMMA
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Deze startzondag is voorbereid en uitgevoerd door:
Janneke de Bloois
Ds Sietske van der Hoek
Mattanja Knoppert
Marianne van Toor
Annemarie Voorberg
Muziek door: Kees Toets

