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Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Gezang 1: 1, 2, 3, 4 
 

God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 

 
Stil gebed 
 

Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 14: 1, 2, 5  
 

De Heer is mijn Herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
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De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
’k zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
Onderwijs van de Wet   
 
Zingen: Psalm 138: 1, 4 Nb 
 

U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel / ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd / ik U mijn beden. 
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen. 
 
Als ik omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand / zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk / voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, / wil bijstand zenden. 
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Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Kindermoment 
 
Kinderlied 
 
Schriftlezing: Openbaring 21: 1-8    
 
Zingen: Psalm 42: 1, 5 Ob  
 

’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad’ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
Maar de HEER’ zal uitkomst geven, 
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt. 
’k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
’k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog’ treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 

 
Tekst: Openbaring 21: 5a  
 

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’  
 

Verkondiging 
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Zingen: Gezang 293: 1, 2  
 

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 

Gedenken (gemeente gaat staan - namens familie bloem neerzetten) 
 
  Hendrik (Henk) Schoonderbeek 
  Folkert Post 
  Jurriaan Hendrik (Jurrie) Langenberg 
  Boukje Oldenhof-Kiefte 
  Jetty Woelders-van de Hare  
   
Geloofsbelijdenis  
 

Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde; 
 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, 
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
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geboren uit de maagd Maria 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven 
is nedergedaald in het rijk van de dood,  
op de derde dag opgestaan van de doden,  
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vanwaar Hij komen zal 
om te oordelen de levenden en de doden. 
 
Ik geloof in de Heilige Geest; 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke Kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
de vergeving van de zonden,  
de opstanding van het lichaam  
en het eeuwige leven.     

Amen 
 

Zingen: Psalm 73: 9 Nb  
 

Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 

 
Danken en bidden 
 
Collecte  
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Zingen: Opwekking 770  
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 
 
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

 

Zegen 


