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Voorganger: ds. J.M. Weststrate 
Organist:  Jan Koelewijn 
Altsaxofoon: Lyneke Koelewijn 
Lezer:   Peter P. Braam 
Lezingen:  Openbaring 21  
Collecten:  Gemeente en jeugdwerk 
Schermen:  Johannes Dekker 
______________________________________________ 
 
Samenzang lied 769 (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. 
 
  Scheurt het voorhang van de wolken, 
   wordt uw aangezicht onthuld, 
   vaart de tijding door de volken 
   dat Gij alles richten zult: 
   Heer, dan is de dood verzwolgen, 
   want de schriften zijn vervuld. 
 
  Roep de doden tot getuigen 
   dat Gij van oudsher regeert, 
   roep hen die men dwong te zwijgen, 
   die de wereld heeft geweerd, 
   richt omhoog wat wist te buigen, 
   kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 
 
  Als de graven openbreken 
   en de mensenstroom vangt aan 
   om de loftrompet te steken 
   en uw hofstad in te gaan: 
   Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
   want de traagheid grijpt ons aan. 
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  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! 
 
Samenzang Lied 770 (opw.) 

 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. 
 refrein: 

 ‘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’. 
 
 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. 
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 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. (refr.)      
 
 Uw naam is  ‘Ik ben’ en  ‘Ik zal er zijn’ 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aanvangslied 717 (opw.) 
 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
 God omgeeft je steeds;  
 Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 
 refrein:  

 God, U bent mijn God  
 en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. 
 Vredevorst, vernieuw  
 een vaste geest binnenin mij,  
 die rust in U alleen. 
 
 Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af; 
 dwars door het dal zal Hij je leiden. 
 Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding. (refr.) 

  
 Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los 
 de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
 Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (refr., 2x) 

 
Bemoediging en groet 
 
Samenzang lied/Psalm 43, 3 en 4 (nw.ldb.) 
 O Here, God, kom mij bevrijden, 
 zend mij uw waarheid en uw licht 
 die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
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 waar Gij mij woning wilt bereiden. 
 Geef dat ik door U opgericht 
 kom voor uw aangezicht. 
 
 Dan ga ik op tot uw altaren, 
 tot U, o bron van zaligheid. 
 Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
 en dankbaar ruisen alle snaren 
 voor U die al mijn vreugde zijt 
 en eindloos mij verblijdt. 
 
Gebed 
 
Samenzang lied 942, 2 en 3 (nw.ldb.) 

 Mijn dagen zijn door twijfel overmand, 
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 

 Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand, 
 zult Gij mij bergen in uw mededogen? 

Mag ik nog levend wonen in uw land, 
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 

 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 

 wil alle liefde aan uw mens besteden. 
 Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
 Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
WIJ HERDENKEN 
- inleidende woorden 
- afscheid nemen bestaat niet: 
  we luisteren naar een beeldschermlied van Marco Borsato 
 
Samenzang lied 947 (nw.ldb.) 

 Wanneer  mijn hart vaarwel moet zeggen 
 en loslaat wat het leven bood, 
 kom, Geest, uw  zegen op mij leggen, 
 verzeker mij: Gods trouw blijft groot. 
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 Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden 

 wat mij het lot te dragen geeft, 
 kom, Christus, kom en wis mijn tranen, 
 als ik mij aan U overgeef. 
 
 Wanneer mijn hart, tot U geheven, 
 het thuis herkent, dat Gij ons biedt, 
 blijf, Vader, mij met licht omgeven, 
 en al mijn klagen wordt een lied. 
 
Wij noemen de namen (de foto’s en de stenen worden getoond) 

 
ELINE VAN LEEUWEN-PATIJN     65 jaar 
geboren op 8 april 1952       overleden op 14 november 2017 
 
CLAZINA JOHANNA STOTER-GRÜNDMANN  87 jaar 
geboren op 13 februari 1930      overleden op 28 januari 2018  
      
GEERTJE ANTOINETTA NOORTMAN-MAAT 79 jaar 
geboren op 5 december 1938      overleden op 14 februari 2018 
 
MARCO GEERT HENDRIK OOSTERVEEN  30 jaar 
geboren op 23 februari 1988      overleden op 12 mei 2018 
 
HARM EILANDER         92 jaar 
geboren op 22 juli 1925        overleden op 19 mei 2018 
 
GREET IJZERMAN-VAN DER VLERK    62 jaar 
geboren op 14 december 1955      overleden op 19 juni 2018 
 
STINA VAN LEEUWEN-KEMPER     91 jaar 
geboren op 30 maart 1927       overleden op 9 oktober 2018 
 
BERTHA SAALTINK-PLEITER      96 jaar 
geboren op 26 november 1921      overleden op 6 november 2018 
 
AL DIE ANDEREN 
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Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken: vergeet me niet 
 
Tijdens het aansteken luisteren we naar piano en altsaxofoon: 
“Soir” van Pascal Proust 
 
Enkele woorden 
 
Samenzang: Jezus U bent Heer (schermlied) 
 refrein: 

 Jezus U bent Heer  
 over al wat leeft, .over deze dag. 
 Jezus U bent Heer 
 dank U dat ik leven mag. 
 
 U bent de Heer van alle mensen 
 U bent de Heer van groot en klein. 
 U bent de Heer wanneer de zon opkomt 
 en als de maan weer schijnt. (refr.) 
 
 U bent de Heer van alle volken 
 U bent de Heer van ieder land. 
 U bent de Schepper  
 en U houdt de hele aarde in uw hand. 
 
 U bent de Heer van alle mensen 
 U bent de Heer van groot en klein. 
 U bent de Heer wanneer de zon opkomt 
 en als de maan weer schijnt. (refr.) 
 
 Dank U dat ik leven mag.  

 
(na dit lied gaan de kinderen naar de nevendienst) 
 
Lezen: Openbaring 21 vers 1 t/m 21 
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Samenzang lied 754 (nw.ldb.) 

Liefde Gods die elk beminnen 
   hemelhoog te boven gaat, 
   kom in onze harten binnen 
   met uw milde overdaad. 
   Jezus, één en al ontferming, 
   daal van uit de hoge neer 
   met uw heerlijke bescherming 
   in ons bevend hart, o Heer. 
 
2  God almachtig boven mate, 
   die zo nederig verscheen, 
   keer opeens terug en laat ons 
   nooit meer, nooit meer hier alleen. 
   Laat ons in de kerk U prijzen 
   met uw heiligen omhoog 
   tot in 's hemels paradijzen 
   wij U zien van oog tot oog. 
   
3  Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
   o voltooi het: maak ons rein, 
   tot de wereld is gewonnen 
   en in U hersteld zal zijn, 
   tot wij eeuwig bij U wonen, 
   schrijdende van licht tot licht, 
   leggend onze gouden kronen 
   zingend voor uw aangezicht. 
 
Verkondiging: ALLES MAAK IK NIEUW 
 
Samenzang lied 413 (ev.ldb.) 

Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond’re stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
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refrein: 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist’ren naar zijn liefdesstem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit: (refr.) 

 
Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zandwoestijn, 
waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein: (refr.) 

 
Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in de stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem. (refr.) 

 
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (gemeente en jeugdwerk) 

 
Kinderen komen terug en vertellen…………. 
 
Samenzang lied 755 (nw.ldb.) 

Toch overwint eens de genade, 
   en maakt een einde aan de nacht. 
   Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
   dan is de strijd des doods volbracht. 
   De wereld treedt in 's Vaders licht, 
   verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
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 O welk een vreugde zal het wezen, 
   als Hem elk volk is toegedaan 
   Uit aarde en hemel opgerezen, 
   vangt dan het nieuwe loflied aan, 
   als ieder voor de Heer zich buigt 
   en aller stem Gods lof getuigt. 
 
Zegen 
 
Samenzang bij het verlaten van de kerk lied 913 (nw.ldb.) 
 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. 
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 Waar de weg mij brengen moge, 
   aan des Vaders trouwe hand, 
   loop ik met gesloten ogen 
   naar het onbekende land. 
 
Bij de uitgang kunt u een ‘herdenkingskaartje’ meenemen, 
voor uzelf en/of voor iemand anders. 
 
Vanavond 25 november:  
19.00 uur Jeugddienst 
 
Zondag 02 december:  
10.00 uur: 1e Advent 
19.00 uur: liedjes van verlangen: ‘liefde is de bron’ 
 
Zondag 09 december:  
10.00 uur: 2e Advent 
19.00 uur: Heerde zingt op zondag m.m.v.  Living Letter uit Wapenveld    
 
Zondag 16 december:  
10.00 uur: 3e Advent, dienst in de Noordgouw, 
19.00 uur: KERSTHERBERG in de Noordgouw m.m.v. SIGN en SDG 
 
Zondag 23 december:  
10.00 uur: dienst, 4e Advent 
19.00 uur: geen dienst 
 
Maandag 24 december: 
21.30 uur: Kerstavondzang m.m.v. Living Letter 
 
Dinsdag 25 december:  
10.00 uur: Kerstfeestviering m.m.v. Martine Dubois (zang en harp) 
 
Woensdag 26 december: 
10.00 uur: Kinderkerstviering 

 
 

   


