
Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Durven genieten  
 

Thema  Durven genieten. Pnr. 553  Prediker 11 en 12: 1-8 
Uitgesproken 6 juli 2008 in de Adventskerk te Assen 
 
 
Ouderling van dienst Ruud Gijsbertsen 
 
Orde van de dienst: 
 
Intrede           
 
orgelspel, mededelingen, stilte 
 
allen gaan staan 
 
Toenadering v. Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien, - 

a. zie ons hier staan 
v. wij die van U hebben gehoord, - 
a. hoor Gij ons aan 
v. Uw Naam is dat Gij mensen helpt, - 
a. wees onze hulp 
v. en dat Gij alles hebt gemaakt, - 
a. maak alles nieuw 
v. en dat Gij ons bij name kent, - 
a. leer ons U kennen 
v. die Bron van leven wordt genoemd, - 
a. doe ons weer leven 
v. die hebt gezegd: Ik zal er zijn, - 
a. wees hier aanwezig 
 

Zingen Psalm 146: 1, 2 en 3 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 
2. Reken niet op mensenwaarde, 
want bij mensen is geen baat. 
Aarde wordt een mens tot aarde, 
als zijn adem uit hem gaat. 
Ligt niet alles wat hij wil 
met zijn laatste adem stil? 
 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 

 
allen gaan zitten na het zingen 
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Kyrië v. Laat ons de Heer om ontferming aanroepen    en daarom 
zingen wij: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glorialied:   Gezang 21 : 1 en 5 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
 
5. O gij verdrukte, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongrige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja! 
 

de kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht van de Paaskaars mee 
 
De Heilige Schrift 
 
Groet v. De Heer zal bij u zijn 

a. De Heer zal u bewaren 
 
Gebed van de zondag 

v. ……………………….   
a. zingen:  

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
Schriftlezing Prediker 11  

1 Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer 
terug. 2 Bewaar je brood in zeven delen, zelfs in acht, want je 
weet niet welke ramp de aarde treffen zal. 3 Wanneer de wolken 
vol zijn, gieten ze hun regen uit over de aarde. Naar welke kant 
een boom ook valt, naar het noorden of het zuiden, hij blijft 
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liggen op de plaats waar hij valt. 4 Wie altijd op de wind let, komt 
nooit aan zaaien toe; wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit 
aan maaien toe. 5 Je kent de wegen van de wind niet, je kent het 
kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden 
niet van God, die alles maakt. 6 Zaai van de morgen tot de 
avond. Laat je hand niet rusten, want je weet niet of het zaad de 
ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal.  
7 Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de 
zon te zien! 8 Wanneer een mens lang leeft, laat hij dan van elke 
dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis 
ontelbaar zullen zijn. De toekomst is niets dan leegte. 9 Geniet 
dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de 
dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je 
ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je 
aan zijn oordeel onderwerpt. 10 Belast je hart niet met verdriet 
en houd je lichaam vrij van kwalen, want je jeugd en jonge jaren 
zijn al snel voorbij 

 
en Prediker 12 : 1 – 8  
1 Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat 
de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In 
deze jaren vind ik weinig vreugde meer.  
2 Voordat de zon verduistert,  
de sterren en de maan niet langer stralen,  
de lucht ook na de regen grauw van wolken wordt.  
3 De dag waarop de wachter trillend voor het huis staat,  
de soldaten kromgebogen voortgaan,  
de maalsters langzaamaan verdwijnen,  
de vrouwen uit het venster staren en een schaduw lijken.  
4 Wanneer de deuren naar de straat worden gesloten,  
de molen geen geluid meer maakt,  
het fluiten van de vogels ijl van toon wordt,  
wanneer hun lied versterft.  
5 Je durft geen heuvel te beklimmen,  
de weg is vol gevaar.  
De amandelboom behoudt zijn wintertooi,  
de sprinkhaan sleept zich voort,  
de kapperbes droogt uit.  
Een mens gaat naar zijn eeuwig huis,  
een klaagzang vult de straat.  
6 Voordat het zilverkoord wordt weggenomen,  
de gouden lamp gebroken,  
de waterkruik in stukken valt,  
het scheprad bij de put wordt stukgebroken.  
7 Wanneer het stof terugkeert naar de aarde,  
weer wordt zoals het was,  
wanneer de adem van het leven weer naar God gaat,  
die het leven heeft gegeven.  
8 Lucht en leegte, zegt Prediker,  
alles is leegte.  

 
Zingen Psalm 90 : 6 

6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
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is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 

 
Schriftlezing Matteus 6 : 25 – 34 

25 Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over 
wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je 
zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het 
lichaam niet meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: 
ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, 
het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer 
waard dan zij? 27 Wie van jullie kan door zich zorgen te maken 
ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28 En wat 
maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk 
hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29 Ik 
zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een 
van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat 
en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, 
met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, 
kleingelovigen? 31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we 
eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons 
kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. 
Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 
33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, 
dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. 34 Maak 
je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van 
morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn 
eigen last. 

 
Zingen 

 
 
 

Preek met als thema: Durf te genieten 
 
Zingen Gezang 49 : 1, 2, 3, 7, 12, 13 en 14 
 1. De vogels van de bomen 

die lopen door de lucht 
als vederlichte dromen, 
zij wonen in het licht. 
 
2. Zij rusten op de adem 
van God die ademend 
de wereld heeft geschapen 



Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen  Durven genieten  
 

en alle namen kent, 
 
3. die alle hemelstreken, 
de aarde als een huis, 
alleen maar door te spreken 
maakte, spelenderwijs. 

 
7. De vogels die daar vliegen, 
zij geven hoog van God, 
zij geven van de liefde 
van God de Vader op! 
 
12. Wat zullen wij dan slaven 
en werken totterdood? 
Ons manna komt van boven, 
ons dagelijkse brood. 
 
13. God immers houdt de ganse 
aarde in stand en staat, 
hier in het ondermaanse 
verheft Hij zijn gelaat. 
 
14. God immers houdt op aarde 
wat leeft in staat en stand. 
Hij zal ook ons bewaren, 
wij eten uit zijn hand. 

 
de kinderen komen terug uit de kindernevendienst met het voorbedenboek 
 
Gebeden en gaven        
 
Voorbeden 

v. ......... (na iedere bede):  
    zo bidden en zingen wij:    

 
 
 
 
 
 

 
stilgebed 
Onze Vader,  

 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied:  Gezang 448  

1. Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is 't die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons 't goede doen, 
Hij geeft na donkre regen 
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een mild en klaar seizoen. 
 
2. Goddank, wij overdenken 
't geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen, 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 
 
3. Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kindren kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 
 
4. Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgeboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 

 
Wegzending en Zegen 

v……… 
a. Amen   


