
 

 

Liturgie kerkdienst 
Wijkgemeente Dorpskerk 

Hervormde Gemeente Bleiswijk 
Zondag 27 september, 19.00 uur 
Voorganger: ds. W.M. de Bruin 
voortzetting en dankzegging 

Heilig Avondmaal 

 

In deze avonddienst beginnen we met de voortgezette viering 
van het Heilig Avondmaal. Daarna denken na over een 
bekend gedeelte uit Prediker 3, over de vele tijden van het 
leven. Het Avondmaal dat we vandaag vierden, mag een ‘tijd’ 
zijn waarop we al die tijden verbinden met onze Heer Jezus, 
die alle tijden in zijn handen draagt. Dat betekent iets voor 
hoe wij – dankbaar en toegerust – onze tijden (be)leven. 
 
Orgelspel - Welkom en mededelingen  
Zingen: Psalm 31: 1, 12 
Stilte gebed, votum en groet 
Gebed om Gods zegen over het sacrament 
Zingen van de geloofsbelijdenis (staande)  
Inleidende woorden over het Heilig Avondmaal 
Zingen: Gezang 358: 1, 2 
Avondmaalviering 
Zingen: Psalm 66: 2 
Gebed van dank voor het Avondmaal  
en om zegen over de bediening van het Woord  
Schriftlezing: Prediker 3: 1-15 (NBV21)  
Zingen: Liedboek 2013, lied 845 
Verkondiging: “De puzzel van de tijden van ons leven”   
Zingen: Gezang 426: 1, 5 
Dankgebed en voorbeden 
Inzameling van onze gaven: 1. Avondmaalproject ZOA-Noodhulp 
Jemen; 2. Kerk ; Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
Zingen: Gezang 473: 1, 2, 5, 10 
Zegen, beantwoord beantwoord door het zingen van 3x amen  

Bijbellezing: Prediker 3: 1-15 (NBV21)  
1Voor alles wat gebeurt is er een uur, 
een tijd voor alles wat er is onder de hemel. 
2Er is een tijd om geboren te worden 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. 
5Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden, 
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 
tegoed doet en geniet van al het goede dat 

hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. 14Alles 
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 
de mens ontzag voor Hem heeft. 15Wat er is, was er al lang; wat zal 
komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer 
terug. 
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Liederen zondag 11 september, 19.00 uur: 
 
Psalm 31: 1, 12 
 

Op U vertrouw ik, Heer der Heren, 
Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 

Maar ik vertrouw op U, mijn tijden, 
o Heer, zijn in uw hand; 
maak mij dan niet te schand! 
Ach, kom mij uit de hand bevrijden 
van wie, op mij verbolgen, 
mij totterdood vervolgen. 

 
Gezang 358: 1, 2 
Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: het is volbracht. 
 
Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis, 
het heilig feest van uw gedachtenis; 
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet 
in 't teken van uw lichaam en uw bloed. 

 
Psalm 66: 2 

Komt, ziet nu de geduchte werken 
die God aan mensen heeft gedaan; 
Hij stelde aan de waat'ren perken, 
droogvoets zijn zij erdoor gegaan. 
 

Laat zich ons hart in Hem verblijden: 
God houdt de volken in het oog. 
Zijn rijk is over alle tijden. 
Gij trotsen, draagt het hart niet hoog. 

Liedboek 2013, lied 845 (melodie psalm 86) 
 

Tijd van vloek en tijd van zegen, 
tijd van droogte, tijd van regen, 
dag van oogsten, tijd van nood, 
tijd van stenen, tijd van brood, 
tijd van liefde, nacht van waken, 
uur der waarheid, dag der dagen, 
toekomst die gekomen is, 
woord dat vol van stilte is. 
 

Tijd van troosten, tijd van tranen, 
tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 
tijd van jagen nu of nooit, 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten, 
nergens blijven, niemand weten, 
Tijd van kruipen, angst en spijt, 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 

 
 
 

Wie aan dit bestaan verloren, 
nieuw begin heeft afgezworen, 
wie het houdt bij wat hij heeft, 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen, 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt zij honderdvoud 

 
Gezang 426: 1, 5 
 

Zou ik niet van harte zingen 
Hem die zozeer mij verblijdt? 
Want ik zie in alle dingen 
niets dan zijn genegenheid. 
Is de hartslag van het leven 
niet de liefde van de Heer? 
Liefde draagt hen meer en meer, 
die in dienst van Hem zich geven. 
Alle dingen hebben tijd, 
maar Gods liefde eeuwigheid. 

Omdat Gij mijn hart doet branden, 
omdat Gij mij zo bemint, 
hef ik, Heer, tot U mijn handen: 
Vader, zie ik ben uw kind. 
Wil mij de genade geven, 
U te dienen, hier en nu; 
God die liefde zijt, aan U 
vast te houden, heel mijn leven, 
tot ik U na deze tijd 
liefheb in der eeuwigheid. 

 
Gezang 473: 1, 2, 5, 10 
 

1  Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
2  Neem mijn handen, maak  
ze sterk, 
trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van uw wet. 

5  Neem mijn wil en maak hem  
vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
 
10  Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
 


