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Orgelspel bij binnenkomst 

 

Welkom 

Bemoediging en groet 

Gebed 

 

Orgelspel Lied 672: 1, 6 

 

     1.  Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, want God doet grote dingen. 

Eens gaf de heil’ge geest aan velen heldenmoed. 

Bidt dat hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed. 

 

     6. Vul aan wat ons ontbreekt, want stukwerk is ons pogen. 

En wat ons afleidt van de vrede uit de hoge, 

laat dat, verheven licht, in vuur en wind vergaan. 

Houdt Gij ons staande door het wonder van Gods naam.  

 

 

Stukje van de familie 

Muziek door de familie 

Woord aan de familie 

 

Orgelspel Lied 314: 1, 2 

 

     1. Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. 

Laat in ’t hart dat naar u hoort, uw genade binnenstromen. 

Heilig ons dat wij u geven,  

hart en ziel en heel ons leven. 

 

     2. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 

als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in ’t licht der waarheid. 

’t Goede denken doen en dichten 

  moet Gij zelf in ons verrichten.  

 

Lezing Jesaja 46: 3, 4 

Herziene Statenvertaling 
 

3Luister naar Mij, huis van Jakob, en heel het overblijfsel van het huis van Israël, 
u, die door Mij gedragen bent vanaf de moederschoot, gedragen vanaf de 
baarmoeder. 4Tot uw ouderdom toe zal Ik Dezelfde zijn, ja, tot uw grijsheid toe zal 
Ík u dragen; Ík heb het gedaan en Ík zal u opnemen, Ík zal dragen en redden. 
 



 

Kort orgelspel: Lied 753: 1 

 

     1. Er is een land van louter licht waar heil’gen heersers zijn. 

Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn. 

 

Lezing: Openbaring 21: 1 - 5a  

Herziene Statenvertaling 
 

1En 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. 2En 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. 3En 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. 
4En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal 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.  
 

Overweging 

 

 

Orgelspel Lied 704: 1  

 

     1.   Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen. 

Die grote dingen doet hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, ja van de moederschoot,  

zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood 

 

Dank en Voorbeden 

 

Orgelspel Slotlied - Daar ruist langs de wolken 
Johannes de Heer 

 

     1.  Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te saam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij die naam nog niet? 
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. 

 
     2.  Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 

want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,  
genade bij God voor zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet, 
die om ons te redden de hemel verliet? 
 

 



     3.  Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof,  
en d’engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O, mochten w’om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus uw naam zij d ‘eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 

 

 

Uitgeleide en Zegen 

Orgelspel Lied 415: 3 en aansluitend orgelspel Lied 416 

 

     3.  Amen, amen, amen!  

dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

 amen, God, uw naam zij eer. 

 

     1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en hij zal met je zijn. 

 
     2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

Orgelspel ´U zij de glorie` bij het uitdragen 
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