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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

• LIED VOOR DE DIENST: Gezang 318 : 1, 5, 7 en 8 

 
1 Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn, 
 bij woord en water, brood en wijn, 
 waar alles ons een dag voorspelt 
 dat hel en dood zijn neergeveld. 
 
5 Gij doet ons reizen door de tijd, 
 verbonden in saamhorigheid, 
 in vreugde en verwondering, 
 in hoop en liefde onderling. 
 
7 Gij Geest die woorden leven doet 
 zodat ons oor het woord ontmoet 
 waarmee Gij roept wat nog niet is, 
 uw toekomst, uw geschiedenis, - 
 
8 ontsteek uw licht in onze geest, 
 zodat ons hart verwonderd leest 
 wat nog voor 't oog verborgen ligt 
 in uw bereik, in uw gezicht; 
 
• WELKOM EN MEDEDELINGEN 
 
• ZINGEN: Psalm 75 : 1 en 2 

 
• STIL GEBED 
• BEMOEDIGING EN GROET 

1 U alleen, U loven wij, 
   U loven wij, onze Heer, 
   want uw naam zo rijk van eer 
   is tot onze vreugd nabij. 
   Men vertelt in heel het land 
   al de wondren van uw hand. 

2 `Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, 
    Ik kies de tijd ten gericht. 
    Lijkt het of de aarde zwicht, 
    wankelt recht en zekerheid, 
    Ik bewaar het wereldrond, 
    op mijn trouw is het gegrond.' 
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• ZINGEN ALS GEBED OM ONTFERMING:  
Lied 9 : 1 t/m 6 uit Tussentijds 

 
• SCHRIFTLEZING: 1 Petrus 1 : 3 t/m 6 
 
• ZINGEN: Lied 244 : 1 en 2 uit Zingende Gezegend 
 
1 Vader, U loven wij, Gij hebt ons lot in uw handen, 
 laat dan uw Geest als een oplaaiend vuur in ons branden  
 stralende zon, 
 van onze liefde de bron, 
 de toekomst ligt in uw handen! 
 
2 Kome wat komt, in uw licht zijn wij veilig geborgen, 
 uw zegen draagt ons door dagen van ziekte en zorgen; 
 Gij houdt de wacht, 
 en ook al dreigt soms de nacht, 
 reeds glanst het licht van de morgen. 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 

 
• GEBED om verlichting met de Heilige Geest 
 

1 Wij zoeken hier uw aangezicht. 
   God, houd uw oog op ons gericht: 
   Kyrie eleison! 

2 De vragen huizen in ons hart. 
   Gij die de duisternis ontwart: 
   Kyrie eleison! 

3 Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
   Getroost zullen wij verder gaan: 
   Kyrie eleison! 

4 Begrens de eindeloze nacht 
   van wie geen morgen meer 
   verwacht: 
   Kyrie eleison! 

5 Wanneer het donker ons verrast, 
   houd ons dan met uw goedheid 
   vast: 
   Kyrie eleison! 

6 Het lied van wie zijn voorgegaan 
   zet ons vandaag tot zingen aan: 
   Kyrie eleison! 
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• SCHRIFTLEZING: Lucas 21 : 5 t/m 9 en 28 
5 Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en 
wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 6 ‘Wat jullie hier zien 
– er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; 
alles zal worden afgebroken.’ 7 Ze stelden hem toen de vraag: 
‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken 
kunnen we het herkennen?’ 8 Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. 
Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik 
ben het,” of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet! 9 Als jullie berichten 
horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen 
moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ 
28 Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je 
hoofd, want jullie verlossing is nabij!’ 

 
• ZINGEN: Gezang 292 : 1 en 2 
 
1 Wegen Gods, hoe duister zijt gij, 
 maar we omvleuglen ons het hoofd 
 voor 't verblindend licht der toekomst, 
 die 't verrukte hart gelooft! 
 Blijve 't middel ons verholen, 
 God maakt ons zijn doel gewis 
 door de onfeilbre profetieen 
 van zijn vast getuigenis. 
 
2 Aan de eindpaal van de tijden 
 ziet ons oog de geest van 't kwaad, 
 moe geworsteld en ontwapend, 
 tot geen afval meer in staat. 
 Als de Here God in allen, 
 en in allen alles is, 
 zal het licht zijn, eeuwig licht zijn, 
 licht uit licht en duisternis. 
 
• KINDEREN GAAN NAAR DE NEVENDIENST 
 
• SCHRIFTLEZINGEN: Psalm 56 : 9 t/m 14 
          Openbaring 20 : 11 t/m 21 : 1 
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9 Mijn omzwervingen hebt u opgetekend,  

vang mijn tranen op in uw kruik.  

Staat het niet alles in uw boek?  

10 In het uur dat ik u aanroep wijken mijn vijanden,  

want dit weet ik: God staat mij terzijde.  

11 Op God, wiens woord ik prijs,  

op de HEER , wiens woord ik prijs,  

12 op God vertrouw ik, angst ken ik niet,  

wat kan een mens mij aandoen?  

13 Aan u, God, heb ik geloften gedaan,  

met dankoffers wil ik u betalen,  

14 u hebt mijn leven aan de dood ontrukt,  

mijn voet voor struikelen behoed.  

Nu kan ik wandelen onder Gods hoede  

in het licht van het leven.  

 
11 Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en 
de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. 12 Ik zag de 
doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. 
Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden 
werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun 
daden. 13 De zee stond de doden die ze in zich had af, en ook de dood en 
het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar 
zijn daden. 14 Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel 
gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 15 Wie niet in het boek van 
het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid. 
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel 
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.  

 
• ZINGEN : Gezang 109 : 1 en 5 
1 Hoor een heilig koor van stemmen, 
 staande aan de glazen zee, 
 halleluja, halleluja, 
 God zij glorie, zingen zij. 
 Menigten die geen kan tellen, 
 als de sterren in hun glans, 
 psalmen zingend, palmen dragend, 
 in de hemel is een dans. 
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5 Nu omstraalt hen licht des hemels 
 en de levensbron ontspringt 
 waar zij juichen U ter ere 
 waar hun koor uw glorie zingt. 
 Vrede is hun deel voor immer, 
 liefde is hun eeuwig recht, 
 alle waarheid zal het winnen 
 en het blinkt van uw gezicht. 
 
• PREEK 
 
• ZINGEN: Gezang 114 : 1 en 3 
 
1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
 een nieuwe aarde ontstond 
 om het geheim des levens te beseffen, 
 niet meer in zee gegrond. 
 Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
 een middelpunt van feest, 
 Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
 vanouds moet zijn geweest. 
 
3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
 houdt bij de mensen hof 
 en alle tranen zal Hij van hun ogen 
 afwissen tot zijn lof. 
 Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
 nergens verdriet meer zijn, 
 de eerste dingen werden uitgewezen, 
 voorbij ging alle pijn. 
 
DIENST VAN DE GEDACHTENIS 

 
• KORTE INLEIDING 
 
• WE NOEMEN DE NAAM VAN DE GEDOOPTE EN STEKEN 

VOOR HEM EEN KAARS AAN: 
 Peter Emanuel Brasser 
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• GEDICHT 
 
• ZINGEN: Lied 199 : 1, 3 en 4 uit Geroepen om te zingen 
 
1 Ik zal er zijn voor jou 
 zo heeft de Heer gezegd. 
 Ik zal er zijn voor jou 
 met vrede en met recht. 
 
4 Ik zal er zijn voor jou 
 ik laat je niet alleen. 
 Ik zal er zijn voor jou 
 mijn licht straalt om je heen. 
 
• WE GEDENKEN DE GESTORVEN GEMEENTELEDEN  

(staande) WE NOEMEN HUN NAMEN EN STEKEN  
EEN KAARS VOOR HEN AAN: 

 
 Jan Mattheus Maris 

 Paulus Nieuwenhuijse 

 Pieternella Louws-Melis 

 Johanna Davidse-Vreeke 

 Jan Francke 

 
• WE GEDENKEN ALLE NIET BIJ NAME GENOEMDE—ONS 

BEKENDE EN ONBEKENDE GESTORVENEN EN STEKEN  
EEN KAARS VOOR HEN AAN 

 
• GEDICHT 
 
• STILTE 
 
• ZINGEN: Lied 36 : 1 en 3 uit Tussentijds 
 
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
 hij zal niet sterven in de dood. 
 Wie bij hem zoekt naar onderkomen 
 vindt eenmaal vrede als zijn brood. 

3 Ik zal er zijn voor jou 
 een schaduw aan je zij. 
 Ik zal er zijn voor jou 
 Ik ben er altijd bij. 
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 God legt zijn vleugels van genade 
 beschermend om hem heen als vriend. 
 En Hij verlost hem van het kwade, 
 opdat hij eens geluk zal zien. 
 
3 Hem zal de nacht niet overvallen 
 zijn dagen houden eeuwig stand. 
 Duizenden doden kunnen vallen 
 hij blijft geschreven in Gods hand. 
 God legt zijn schild op zijn getrouwen 
 die leven van geloof alleen. 
 Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
 van liefde om hun tranen heen. 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

• DANKZEGGING EN VOORBEDEN 
 
• INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
• ZINGEN: Lied 172 : 1 en 2 uit Tussentijds 
 
1 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan 
 om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2 Licht moge stralen in de duisternis, 
 nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
 Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
 wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
 U zij de glorie, opgestane Heer, 
 U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
• ZEGEN 
 


