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Orgelspel 
 
Bij binnenkomst van de kerkzaal is er de mogelijkheid om een lichtje 
aan te steken, om te herdenken! 
 
Samenzang lied 406 (ev.ldb.) 

Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Rechter van 't heelal. 
refrein:  

Wie zal op de grote morgen  
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen   
vluchten voor die heerlijkheid? 

 
Eens zal op de grote morgen 
't mensdom zwijgen, eind'lijk stil: 
dan zal Jezus Christus vragen: 
"Wat deed u om mijnentwil?" (refr.) 
 
Eens zal op de grote morgen 
Jezus’ macht worden erkend: 
dan zal ieder mens beseffen, 
dat Gods woord geen leugens kent. (refr.) 

 
Eens zal op de grote morgen 
blank en bruin worden vereend: 
kleur of ras is niet belangrijk, 
maar Gods gunst aan ons verleend. (refr.) 

 
Samenzang lied 128, 1,2 en 4 (jdh) 
 Gij, die treurt, kom met uw smart, 
 daar is plaats bij 't kruis. 
 Breng uw leed, stort uit uw hart 
 aan de voet van 't kruis. 
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 Klaag daar, want uw Heiland hoort: 
 hoe ook 't leed uw ziel doorboort, 
 Jezus troost u door Zijn woord, 
 daar is plaats bij 't kruis. 
 
 Kom tot Jezus om genâ, 
 daar is plaats bij 't kruis; 
 vlied, o vlied tot Golgotha! 
 Daar is plaats bij 't kruis.  
 Wordt uw ziel gekweld door smart, 
 is 't, dat u de zonde tart, 
 Jezus troost u door Zijn woord, 
 daar is plaats bij 't kruis. 
 
 Heerlijk nieuws voor iedereen, 
 daar is plaats bij 't kruis. 
 Daar is redding, dáár alleen, 
 daar is plaats bij 't kruis. 
 Stromen van genâ en vreê 
 vloeien uit Gods liefdezee; 
 zondaars, komt, brengt and'ren meê, 
 daar is plaats bij 't kruis. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aansteken Paaskaars 
 
Samenzang lied 904, 1,4 en 5 (nw.ldb.) 

 Beveel gerust uw wegen, 
   al wat u 't harte deert, 
   der trouwe hoede en zegen 
   van Hem, die 't al regeert. 
   Die wolken, lucht en winden 
   wijst spoor en loop en baan, 
   zal ook wel wegen vinden 
   waarlangs uw voet kan gaan. 
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 Wel kan zijn hulp vertragen, 
   en 't schijnt soms in de nacht, 
   alsof geen licht zal dagen, 
   alsof geen troost u wacht, 
   als u de angst doet beven 
   dat God u niet meer kent, 
   dat Hij zich van uw leven 
   voorgoed heeft afgewend. 
 
 Maar blijft gij met vertrouwen 
   naar God zien in de nacht; 
   dan doet Hij u aanschouwen 
   wat gij het minst verwacht. 
   Eens zal Hij u bevrijden 
   ook van de zwaarste last, 
   houd moedig bij het strijden 
   aan zijn beloften vast. 
 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied/Psalm 25, 2,4 en 6 (nw.ldb.) 
 Here, maak mij uwe wegen 
 door uw Woord en Geest bekend; 
 leer mij, hoe die zijn gelegen 
 en waarheen G’uw treden wendt; 
 leid mij in uw rechte leer, 
 laat mij trouw uw wet betrachten, 
 want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
 ’k blijf U al den dag verwachten. 
 
 God is goed, Hij is waarachtig 
 en gaat zijn getrouwen voor, 
 brengt, aan zijn verbond gedachtig, 
 zondaars in het rechte spoor. 
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 Hij zal leiden ’t zacht gemoed 
 in het effen recht des Heren: 
 wie Hem ned’rig valt te voet, 
      zal van Hem zijn wegen leren             
  
 Wie heeft lust de Heer te vrezen, 
 ’t allerhoogst en eeuwig goed? 
 God zal zelf zijn leidsman wezen, 
 leren hoe hij wandelen moet. 
 Wie het heil van Hem verwacht 
 zal het ongestoord verwerven, 
 en zijn zalig nageslacht 
 zal ’t gezegend aardrijk erven. 
 
Gebed 
 
Kindermoment en kinderlied: ‘soms als ik naar de wolken kijk’ 
 
Inleidende woorden 
 
Samenzang lied 940 (nw.ldb.) 
 Verberg mij nu onder uw vleugels Heer. 
  Houd mij vast in uw sterke hand. 
  refrein: 
  Als de oceaan haar krachten toont, 
  zweef ik met U hoog boven de storm. 
  Vader, U bent sterker dan de vloed. 
  Dan word ik stil; U bent mijn God. 
 
  Vind rust mijn ziel in God alleen. 
  Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil. 
  refrein:  
  Als de oceaan haar krachten toont, 
  zweef ik met U hoog boven de storm. 
  Vader, U bent sterker dan de vloed. 
  Dan word ik stil; U bent mijn God. 
  (wordt 2x gezongen; 2e keer laatste regel herhalen)  
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Wij herdenken hen die ons afgelopen jaar ontvallen zijn: 
 
 zr. Fennetje Johanna de Jong-van Aefst 
  1933-2021 (88 jaar) 

 br. Frits Lans  
  1953-2021 (68 jaar) 
 br. Tiemen Kiesebrink 
  1930-2022 (91 jaar) 

 zr. Lenie (L.A.) Horst-Kloetstra 
  1946-2022 (75 jaar) 

 br. Jan van Osnabrugge 
  1952-2022 (69 jaar) 

 zr. Hendrika Fenna Geeltina Schrijver-Koops 
  1933-2022 (88 jaar) 

 zr. Antonia Johanna Noortman-Weertman 
  1935-2022 (86 jaar) 

 br. Gerhardus Hendrikus Veldman 
  1939-2022 (82 jaar) 

 zr. Roelofje van Norel-Fikse 
  1948-2022 (74 jaar) 

 br. Willem Arend Veldkamp 
  1948-2022 (74 jaar) 

 zr. Bertina Hardeman-Harkema 
  1923-2022 (98 jaar) 
 
Bij het noemen van de naam komt een familielid naar voren 
om de steen te ontvangen. 
 
Luisterlied: ‘de mensen die we missen’ 
 
Lezen: Klaagliederen 3 vers 19 t/m 25 
 
Samenzang lied 800, 1,2 en 4 (nw.ldb.) 

 Wat zou ik zonder U geweest zijn, 
   hoe zou ik zonder U bestaan? 
   Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn 
   en eenzaam door de wereld gaan. 
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 Mijn liefde tastte in den blinde. 
   Een afgrond lag in het verschiet. 
   En waar zou ik een trooster vinden 
   die werkelijk wist van mijn verdriet? 
 
 Een diepe nacht zou mij omvangen 
   waarna geen blijde morgen daagt. 
   Ik werd verteerd door wild verlangen, 
   door 's levens maalstroom weggevaagd. 
   Ik zou alleen zijn, van het heden 
   en van de toekomst ongewis. 
   Wie kan er aarden hier beneden 
   als er geen open hemel is? 
 
 Godlof, een Heiland, een bevrijder, 

vol liefde en  macht heeft ons gered. 
De Mensenzoon werd onze leider 
en heeft ons hart in vlam gezet. 
Toen ging voor ons de hemel open, 
oorsprong en doel, zo ongedacht. 
Geloven konden wij en hopen. 
Wij wisten ons van Gods geslacht. 

 
Lezen: Kolossenzen 1 vers 3 t/m 11 
 
Luisterlied: ‘God zal voor ons zorgen’ (Sela) 
 
Verkondiging: onderweg getroost in verdriet 
 
        
 
 
 
 
 
 
Muzikale bijdrage (Jan Koelewijn  en Lieneke O’Rourke) 
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Samenzang lied 913 (nw.ldb., melodie ‘the Rose’) 
 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! 
 
 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 behandelen, 
   dat alleen de weg niet vindt: 
   neem mijn hand in uwe handen 
   en geleid mij als een kind. 
 
 Waar de weg mij brengen moge, 
   aan des Vaders trouwe hand, 
   loop ik met gesloten ogen 
   naar het onbekende land. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en onderhoud) 
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Samenzang lied 769, 1,5 en 6 (nw.ldb.) 
 Eens, als de bazuinen klinken, 
   uit de hoogte, links en rechts, 
   duizend stemmen ons omringen, 
   ja en amen wordt gezegd, 
   rest er niets meer dan te zingen, 
   Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
  Mensen, kom uw lot te boven, 
   wacht na dit een ander uur, 
   gij moet op een wonder hopen 
   dat gij oplaait als een vuur, 
   want de Geest zal ons bestoken, 
   nieuw wordt alle creatuur. 
 
  Van die dag kan niemand weten, 
   maar het woord drijft aan tot spoed, 
   zouden wij niet haastig eten, 
   gaandeweg Hem tegemoet, 
   Jezus Christus, gisteren, heden, 
   komt voor eens en komt voor goed! 
 
Zegen 
 
Samenzang lied 167, 1,3 en 5 (ev.ldb.) 

Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 
niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 
Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 
Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 

 
Wees Gij mijn pantser, mijn sterkte, mijn schild, 
mijn zwaard voor de strijd die de luchten doortrilt. 
Uw Naam is mijn toren, waar ‘k veilig vernacht; 
o doe mij verrijzen, Gij Opstandingskracht. 
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Zon, die de hemel met vreugde regeert, 
doorstroom met die gloed mij als Gij triomfeert! 
O Hart dat mijn hart en ’t heelal houdt omvat, 
wees Gij mijn vooruitzicht en wijs mij uw Stad. 

 
Orgelspel 
 
 


