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          KERKDIENST                     

                   
Orde van dienst  

op 19 juli 2020 aanvang 10:00 uur    
in de Hoeksteen   

Voorganger: ds. Gaele Postma 
Pianiste: Moniek Timmer 

  
  
- Welkom en mededelingen 
 
- Intochtslied: Psalm 84 : 1, 3 
 
- Bemoediging en groet 
 
- Drempelgebed 
 
-  Lied: Psalm 84 : 6 
 
- Uitleg bij de liturgische bloemschikking 

 
- DE TIEN WOORDEN 

 
- Lied : Psalm 119 : 15 
 
 
- Gebed om het licht van de Heilige Geest bij de opening van de Schriften. 
 
- Schriftlezing: Prediker 3 : 1 - 15 
 

1Voor alles wat gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
2Er is een tijd om te baren 
en een tijd om te sterven, 
een tijd om te planten 
en een tijd om te rooien. 
3Er 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. 
4Er is een tijd om te huilen 
en een tijd om te lachen, 
een tijd om te rouwen 
en een tijd om te dansen. 
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5Er is een tijd om te ontvlammen 
en een tijd om te verkillen, 
een tijd om te omhelzen 
en een tijd om af te weren. 
6Er is een tijd om te zoeken 
en een tijd om te verliezen, 
een tijd om te bewaren 
en een tijd om weg te gooien. 
7Er is een tijd om te scheuren 
en een tijd om te herstellen, 
een tijd om te zwijgen 
en een tijd om te spreken. 
8Er 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. 
9Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand 

brengt? 10Ik heb gezien dat het een kwelling is, die hem door God wordt 
opgelegd. 11God 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 werk van God 
niet van begin tot eind doorgronden. 12Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets 
goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. 13Want 
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. 14 Alles wat God 
doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, 
daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem hebben. 
15Wat er is, was er al lang; wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat 
voorbij is altijd weer terug. 

 
- Overweging  

‘ 
- Lied: 845  op de melodie van Psalm 86 
 
- Dankgebed  -  Voorbeden – Onze Vader 
 
- Slotlied:  Lied 425 
 
- Zegen 

 


