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Orgelspelspel
Intrede
Muziek bij binnenkomst

‘You raise me up’

When I am down and, oh my soul, so weary
When troubles come and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until You come and sit awhile with me.
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be.
You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up, to walk on stormy seas
I am strong, when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

Woord van welkom
Votum & groet
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Muziek en zang:

‘Ik zal er zijn’

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'.
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Levensbeschrijving

(door Eeltje)

Muziek en zang

‘Toekomst vol van hoop’

1.In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
2. Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop.
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen
3. U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop.
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen
4. U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
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U geeft een toekomst vol van hoop.
Dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen. 2x

Gedichten

(door Eeltje en Anja)

Gebed
Schriftlezing: Mattheus 11: 28 - 30
28 Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt
gaan, dan zal Ik jullie rust geven. 29 Neem Mijn juk op je en leer
van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen
jullie werkelijk rust vinden, 30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is
licht.’
Muziek en zang: lied 675: 1 en 2

‘Geest van hierboven’

1. Geest van hierboven, leer ons geloven
hopen, liefhebben door uw kracht.
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht.
Wij mogen zingen, van grote dingen
als wij ontvangen, al ons verlangen,
met Christus opgestaan
Halleluja
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven
Als wij herboren Hem toebehoren
Die ons is voorgegaan.
Halleluja!
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2. Wat kon ons schaden,
wat van U scheiden,
liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege, voor ons verkregen,
Gij zult op aarde, de macht aanvaarden
en onze Koning zijn.
Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
Dat wij Gods zonen zijn.
Halleluja!

Overdenking

Muziek en zang

‘Lichtstad met Uw paarlen poorten’

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
wondere stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men hier op aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
2. Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water,
door de gouden Godsstad vloeit.
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Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luisteren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
3. 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,
luisteren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
4. 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,
luisteren naar zijn liefdesstem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem. 2x
Gebed

Dankwoord
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(door Geert)

Muziek en zang.

‘Wat de toekomst brengen moge’

1. 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.
2. 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 de hemel kom.
3. Laat mij niet mijn lot beslissen,
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen
als Gij mij de keuze liet.
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt.
Neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
4. Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
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Zegen
Muziek bij uitdragen

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

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.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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