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Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: ‘In het laatste van de dagen’ 
 

In ‘t laatste van de dagen zal het zijn 
een hoge berg onwankelbaar gegrondvest, 
hoog uit boven de heuvels, 
en een huis van goud in hemelsblauw daar bovenop. 
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen,  
de golven zijn verstomd, de branding zwijgt. 
 
In ‘t laatste van de dagen, wie dan leeft  
zal ze zien komen op scharlaken paarden  
op zilvervloten, volkeren van verre: 
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont  
daar weten ze de route van de vrede  
daar is een nieuwe aarde neergedaald.  
 
In ‘t laatste van de dagen zal het zijn 
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen,  
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok 
en strekt je in de schaduw van de bomen. 
En niemand schrikt meer wakker in de nacht 
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.  
 
Afstemming op het kerkelijk jaar 
 
Stilte 

 
INKEER 

(we gaan staan) 
 
Zingen: Lied 605: 1, 2 en 3 
 
 



1 De toekomst is al gaande, 
lokt ondanks tegenstand 
ons weg uit het bestaande 
naar eens te vinden land. 
 

2 De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de 
vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 

 
3 De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn. 
 
Groet    
V: De Heer zij met u, 
G: ook met u zij de Heer 

Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
Drempelgebed 
 
Zingen: Lied 605: 4 en 5 
 

4 De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 
5 De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 
 

(we gaan zitten) 

 
Kyriëgebed   
met 3x gezongen Kyrie (Taizé) 
 

Kyrie kyrie kyrie eleison 
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Bemoediging 
 
Glorialied: Vriendschap geeft glans  

(melodie lied 942, tekst: Rolinda Both, 1975-2006) 

 

De vriendschap met de Eeuwige geeft glans 
aan ons bestaan met pijn, verdriet en zorgen. 
Als in een spiegel wordt ons openbaar 
wat voor de mensen anders was verborgen 
Wij zien Gods ruimte, eeuwig Perspectief, 
het leven nu, wordt al omarmd door Morgen. 
 
Gevangen door het raadsel van de dood 
en machteloos door wazigheid en vragen, 
belijden wij vol zekerheid en hoop, 
dat God ons kent en op de arm wil dragen. 
En eenmaal staan wij met Hem oog in oog, 
een vriendschap overstijgend onze dagen. 
 

HET WOORD 
 

Gebed om de Geest 
 
Moment voor kinderen en kijken naar kunst 
 
Inleiding bij de lezingen 
 
Lezen: Jesaja 49: 8-16  door Marjolein Meijer 
 
Cantorij: ‘Als God ons thuis brengt’ 
 

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuis brengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn. 
Dan zegt de wereld: 'Hun God doet wonderen'. 
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Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden, 
Gij onze vreugde. 
 

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuis brengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 
 

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven, 
zoals rivieren in de woestijn 
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen. 
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde. 
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen. 
Zingende keert hij terug met zijn schoven. 
 

Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, 
dat zal een droom zijn. Als God ons thuis brengt 
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn. 

 
Lezen: Openbaring 3: 7-13  door Willem van der Heeden 
 
Zingen: Lied 466: 1 en 4 
 

1 O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

Ontsluit, Gij die de sleutel zijt, 
die opendoet en niemand sluit, 
het huis van dood en duisternis 
waarin uw volk gekluisterd is! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
Verkondiging 
 



 6 

Orgelspel 
 
Zingen: Lied 766 
 

1 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen, 
een nieuwe aarde ontstond 
om het geheim des levens te beseffen, 
niet meer in zee gegrond. 
Ik zag een stad verblindend naderkomen, 
een middelpunt van feest, 
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen 
vanouds moet zijn geweest. 
 
2 Jeruzalem is als een bruid getreden 
voor God in wit en goud 
en in haar heldere ogen staat een vrede, 
door niemand ooit aanschouwd. 
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen 
de koninklijke tijd, 
de koning zal de koningin beminnen 
die Hem is toegewijd. 
 

3 De koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 

 
GEDACHTENIS aan OVERLEDENEN 

 

Inleiding 
 
Bloemschikking door Janke Hornsveld 
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Cantorij zingt: ‘Voor uw aangezicht’ 
 
Voor uw Aangezicht gedenken wij onze doden naam voor naam. 
Voor uw Aangezicht onze levenden, allen met wie wij zijn, 
kinderen ons toevertrouwd, vrienden dichtbij en ver. Allen die ons 
aanbevolen zijn dat wij hen zouden noemen voor uw Aangezicht. 

 
 
 
Wij gedenken samen of namens de familie:  
 
* Janny Elisabeth Adriana Engel – van Veen 
zij overleed op 4 januari 2022 en werd 82 jaar 
 
* Fred Meijer 
hij overleed op 6 maart en werd 90 jaar 
 
* Maartje Petronella Adriana  
   van der Wateren – von Lindern 
zij overleed op 5 juni en werd 88 jaar  
 
* Hans René Vincent   
hij overleed op 30 juni en werd 87 jaar 
 
* Arie Gabriel Hugo Groeneveld 
hij is overleed op 8 juli en werd 94 jaar 
 
* Alida Johanna Brock – Kleiss 
zij overleed op 8 juli en werd 92 jaar 
Zingen: Lied 731  
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Zingen: lied 731 
 

1 Vergeet niet hoe wij heten: 
naar U zijn wij genoemd. 
Zoud Gij ons niet meer weten 
dan waren wij gedoemd 
te sterven aan uw leven; 
maar zo Gij ons gedenkt 
is er een eeuwig even, 
een ogenblik gegeven 
een paasdag die ons wenkt. 
 
                                                                 3 Vergeet niet hoe wij heten
2 Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 
tot U, want in uw heden 
bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd 
in uw gedachtenis, 
Gij zult ze blijven spreken 
tot die dag aan zal breken 
waarop het wachten is. 
 

wij heten naar uw naam. 
Uit duizenden gebeden 
stelt zich uw eenvoud saam. 
Want zo zijt Gij gebroken, 
gelijk het ene licht, 
van naam tot naam 
gesproken, 
van dag tot dag ontloken, 
zo zien wij uw gezicht.

Wij ontsteken een licht om te gedenken 
Iedereen kan op aanwijzing van de koster  
naar voren komen om een gedachtenislicht te ontsteken. 
Wie met thuis ons meevieren nodigen we uit om dit in de eigen 
omgeving mee te doen. 

 
Cantorij zingt tijdens de gedachtenis: 
Om warmte gaan wij een leven gaan wij over de zee, 
vliegen wij langs de hemel om iemand gaan wij een leven met licht 
en donker mee. Vogeltje van de bergen waar gaat de tocht naar toe? 
Om warmte wil ik zwerven en komen naar iemand toe.  
Om zachtheid gaan wij een leven, gaan wij onder de nacht, 
kruipen wij onder de hemel, om woorden gaan wij een leven 
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om lachen en zoenen zacht. Mensje daar in de verte, waar snelt je 
voetstap heen? Waar zachtheid is te vinden. 
daar snellen mijn voeten heen. 
 

Om liefde gaan wij een leven, sterven wij dood na dood, 
wagen de verste wegen, om jou op hoop van zegen, 
mijn liefste, mijn reisgenoot. Dalen van zwarte aarde, 
bergen van hemels blauw, om alles ga ik dit leven 
om alles of niets met jou. 

------ 
 
Hoe vredig is het waar gij woont, Heer God van alle machten 
Verlangen zal ik met hart en ziel naar het huis waar U mij wacht. 
De vogel vindt een eigen nest; de zwaluw een plaats voor zijn 
jongen. 
Gelukkig de mens die woont bij U, hij zal U loven zijn leven lang. 
Trekken wij door een dorre woestijn, 
Gij maakt het tot een vallei vol bronnen. 
De lenteregen zegent het land, 
Zo trekken wij voort naar uw heilige stad. 
Heer van de machten, hoor mijn gebed; God van Jacob, luister naar 
mij. Bescherm ons, uw volk, dat u hebt geroepen 
zegen ons, die voor u staan. 
Beter één dag in uw nabijheid, dan duizend dagen in de woestijn. 
Beter te toeven op uw drempel, dan mijn leven te slijten, ver van U 
af. 
Gij zijt mijn schild, Gij zijt mijn betrouwen, gij brengt mij tot aanzien, 
Gij maakt mij beming.als ik rechtop kan staan zonder bedrog. 
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen 
 

Cantorij en allen: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ 
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INTERMEZZO 
Mededelingen  
 

GEBEDEN 
 
Dankgebed, voorbeden en stil gebed 
 

ZENDING EN ZEGEN 
(we gaan staan) 

 
Slotlied: lied 608  ‘De steppe zal bloeien’. 
 
De steppe zal bloeien de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen. 
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De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed die keren in stoeten. 
Als beken vol water als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven. De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open hemel en aarde en afgrond.  
En wij zullen horen en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 
Heenzending en zegen 
G: Amen, 3x gezongen, 
 
 
Inzameling van de gaven 
1e collecte is voor Kerk in Actie en de 2e voor de actie Schoenendoos 
Bij de uitgang staan twee bussen hiervoor 
 
De kracht van bijbelverhalen in Golfstaten 
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in snel tempo afneemt, is 
een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk 
door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal, Sri 
Lanka, Ethiopië en de Filippijnen. De meesten van hen kunnen niet lezen en 
schrijven, maar willen wel graag meer leren over de Bijbel. 

Bijbelverhalen doorvertellen 

Met deze interactieve bijbelvertelmethode leren voorgangers 
een  bijbelverhaal op een eenvoudige manier te vertellen aan hun 
gemeenteleden. Die gaan daarna met elkaar in gesprek over het  verhaal en 
zoeken naar de betekenis ervan voor het eigen leven. Ze putten er kracht en 
hoop uit: de verhalen helpen hen om vol te houden in hun vaak zware 
arbeidsomstandigheden. 
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De wereld over 

In de Golfstaten wonen en werken meer dan honderd verschillende 
nationaliteiten. “De hele wereld is vertegenwoordigd”, zegt de directeur van 
het Bijbelgenootschap. “Er komen telkens weer nieuwe mensen die Gods 
goede nieuws horen. Ze horen de Bijbel in eigen taal en delen de verhalen ook 
met hun familie in het thuisland. Elk zaadje van het evangelie dat je hier plant, 
werkt door, de hele wereld over.” 

Steun dit werk 

Kerk in Actie steunt het werk van het Bijbelgenootschap in de Golf. Met 
bijbels, studiematerialen en trainingen helpen zij migrantenkerken om de 
boodschap van hoop in de Bijbel door te geven aan arbeidsmigranten. Uw gift 
is welkom via de collecte. Hartelijk dank! 

 


