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Inleidend orgelspel
Binnendragen
Aanvangslied Psalm 43: 5 & 4
Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen?
Wat zijt g' onrustig in uw lot?
Berust in 's HEEREN welbehagen;
Hij doet welhaast uw heilzon dagen;
Uw hoop herleev', naar Zijn gebod;
Mijn redder is mijn God.
Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.
Votum en groet
Samen zingen
Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil,
Hem in alles vertrouwt en gelooft.
Die slechts hoort naar Zijn stem, zich geheel geeft aan Hem,
smaakt een vreugde, die nimmer verdooft.
Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem,
blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem.
Blijf getrouw tot de dood, zorg in voorspoed of nood
dat toch nimmer het vuur in u doov’.
Wat Hij zegt moet gedaan, waar Hij zendt, moet gij gaan,
geen bezwaren, vertrouw en geloof.
Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem,
blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem.

O, hoe groot is ’t genot, als men wandelt met God,
hier door ‘t leven gaat, eerlijk, oprecht.
Als in droefheid of vreugd’ men in Hem zich verheugt
en zijn al op ‘t altaar heeft gelegd.
Zie slechts op Hem, volg gehoorzaam Zijn stem,
blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op Hem.
Gebed
Samen zingen Psalm 121: 3, 4
Zijn wacht, waarop men hopen mag,
Zal, daar zij u bedekt,
En u ter schaduw strekt,
De maan bij nacht, de zon bij dag,
In koud' en gloed vermind'ren,
Opdat zij u niet hind'ren.
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.
Woorden van herinnering door Marco
Lied door en voor de kinderen
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap, in mijn hart.

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap, in mijn hart.
Ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus, in mijn hart.
Ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus,
ik heb de liefde van Jezus, in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb de liefde van Jezus, in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een fontein vol van blijdschap,
ik heb de liefde van Jezus, in mijn hart.
Bijbellezing Openbaring 21: 1-7
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de
eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
2
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van
God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk
gemaakt is.
3
En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen
Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer
zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste
dingen zijn voorbijgegaan.
5
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.
6
En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin
en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron
van het water des levens.
7
Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal
voor Mij een zoon zijn.
1

Samen zingen
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.
Verkondiging ‘Ik maak alle dingen nieuw’
Antwoordlied
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met
Hem In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.
Dankgebed en voorbeden
Slotlied Psalm 68:10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Uitdragen
Uitleidend orgelspel

