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Welkom
We zingen lied 283 : In de veelheid van geluiden alle coupletten
OvD
Allen
OvD
Allen

Heer open mijn lippen
MIJN MOND ZAL ZINGEN VAN UW EER
God kom mij te hulp
HEER HAAST U MIJ TE HELPEN

We zingen lied 150a : Geprezen zij God
We lezen Psalm 90
Karel Eykman Beleef je leven
Jaja, ’t is allemaal waar, ik zal het niet ontkennen
dat eeuwig gezever over vergleden jaren:
‘Uren, dagen, maanden, jaren vlieden als een schaduw heen.
Het gras verdort, de bloem valt af.’
Wat wij voorstellen stelt niets voor
wij keren weer tot stof, jammer maar helaas.
Jaja, dat is allemaal waar en dat kan allemaal zo wezen
maar ik leg me daar na al mijn jaren niet bij neer.
Ik ga dat niet braaf en gelaten aanvaarden
maar ik ga elke dag tellen, zodat elke dag telt.
Ik ga elk uur beleven, zodat ik elk uur leef.
Ik maak dat ik elke minuut meemaak die mij rest.
Want zolang ik er ben, ben ik in leven.
Doodgaan is voor later, doodgaan kan altijd nog.
We zingen lied 90 a: O God die droeg ons voorgeslacht
We luisteren naar Tik Tak van Daniel Lohues
Tik tak, daor giet de tied
Al maar harder
Tik tak, zie hoe 'e giet
Weer een jaor
Tik tak, zunne en maon
Zie ze dreien
Tik tak, de klokken sloan
Weer een jaor
Bim bam, we hebben het weer haalt
Halleluja
Krak kraak, de meuln maalt

Weer een jaor
Tik tak, daor giet de tied
Al maar harder
Tik tak, zie hoe 'e giet
Weer een jaor
Weer een jaor
We lezen Lucas 2 : 25 - 35
We zingen de Lofzang van Simeon, lied 159a Nu is het woord gezegd
Nico ter Linde over de lofzang van Simeon
Meditatief orgelspel
Voorbeden
Stil gebed
Allen Luthers avondgebed
Blijf bij ons Heer, want het is avond
en de nacht zal komen
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw Woord en Sacrament
Blijf bij ons, wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood
Blijf bij ons
in leven en sterven
in tijd en eeuwigheid.
Amen
We zingen lied 248 : 1, 2, 3
Zegenbede
We zingen lied 248 : 4

