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Welkom en mededelingen 

 

Moment van stil gebed 

 

Zingen: Psalm 121: 1 en 2  
 

1.Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn HERE, die 

dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 

 

2.Uw wankle voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 

Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen. 
 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Hemelhoog 460: 1, 2 en 4  

 

1.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’. 

  

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’. 

 

2.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 
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4.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. 
 

Refrein 

 

Gebed  

 

Kinderlied: Lied 59  

 

1.Ik zegen jou in Jezus' naam. 

Hij bewijst zijn trouw. 

Ik zegen jou in Jezus' naam: 

Hij blijft bij jou 

 

2.Een bloem die in de schaduw groeit, 

houdt zijn blaadjes dicht. 

Een bloem bloeit open in de zon, 

groeit naar het licht. 

 

3.Wanneer het leven tegenvalt, 

mensen doen je zeer. 

Bedenk: op wie de regen valt, 

groeit naar de Heer. 

 

Schriftlezing: Prediker 3: 1-8, Psalm 74: 16-17 en Openbaring 1: 8 

 

Prediker 3: 1-8  

 

1Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de 

hemel. 

2Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, een tijd om te 

planten en een tijd om te rooien. 

3Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te 

breken en een tijd om op te bouwen. 

 

4 

 

4Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, 

een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. 

5Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen, 

een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. 

6Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen, een tijd om te 

bewaren en een tijd om weg te gooien. 

7Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen, een tijd om te 

zwijgen en een tijd om te spreken. 

8Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor 

oorlog en er is een tijd voor vrede. 

 

 

Psalm 74: 16-17  

16Van u is de dag, van u is de nacht, 

u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven, 

17u hebt de grenzen van de aarde bepaald, 

zomer en winter – u hebt ze gevormd. 

 

 

Openbaring 1: 8  

8 ‘Ik ben de alfa en de omega,’ zegt God, de Heer, ‘ik ben het die is, die 

was en die komt, de Almachtige. 

 

 

Zingen: NLB 25A  
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1.Mijn ogen zijn gevestigd 

op God, of Hij mij redt. 

Mijn hart hoezeer onrustig, 

heb ik op Hem gezet. 

Kan ik de nacht verduren, 

waarin Gij verre zijt? 

Gij zult mijn voeten sturen 

in ’t duister van de tijd. 

 

2.Maar wees mij dan genadig 

en richt mijn leven op, 

dat ik opnieuw gestadig 

kan gaan in ’s levens loop. 

Mijn hart, hoezeer onrustig, 

heb ik op U gezet, 

mijn ogen zijn gevestigd 

op U, tot gij mij redt. 

Preek 

 

Zingen: NLB 512: 1, 2 en 5  

1.O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

2.uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 

 

5.Zolang Gij nog onzichtbaar zijt, 

een zon diep in de nacht, 

roep ik uw nadering reeds uit 

omdat ik U verwacht. 
 

Inleiding gedenken overledenen: we lezen Openbaring 21: 1-7  
 

Openbaring 21: 1-7 

 

1En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel 

en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2En ik 

zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van 

God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3En ik hoorde 

een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen 
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en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen 

zijn, 4en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet 

meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de 

eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: 

Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden 

zijn getrouw en waarachtig. 6En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben 

de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de 

bron van het water des levens om niet. 7Wie overwint, zal deze dingen 

beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn. 

 

Zingen: Hemelhoog 351  

 

1.Eén naam is onze hope, 

één grond heeft Christus' Kerk, 

zij rust in ene dope, 

en is zijn scheppingswerk. 

Om haar als bruid te werven, 

kwam Hij ten hemel af. 

Hij was 't, die door zijn sterven, 

aan haar het leven gaf. 

 

2.Vergaard uit alle streken 

in heel de wereld één, 

werd dit haar zalig teken, 

dat allen is gemeen. 

Eén bede vouwt de handen, 

één zegen breekt het brood, 

één vuurbaak staat te branden 

in 't duister van de dood. 

We noemen de namen van hen die overleden zijn: 
 

Sarris Overbosch, 77 jaar  

overleden op 23 november 2018 

Geertje Jansma-Streekstra, 81 jaar 

overleden op 26 november 2018 

Albert Jan Rorije, 82 jaar 

overleden op 12 december 2018 

Elisabeth de Vries-Smid, 79 jaar 

overleden op 14 december 2018 

Aart Kolk, 79 jaar 

overleden op 22 december 2018 

Janna Tichelaar-Visser, 87 jaar 

overleden op 4 januari 2019 

Johan van Stralen, 80 jaar 

overleden op 6 januari 2019 
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Petertje Cornelia Elskamp-van Gortel, 80 jaar 

overleden op 20 januari 2019 

Hendrikje ten Kate-Tigelaar, 86 jaar 

overleden op 27 januari 2019   

Teunis Lambert Kamphuis, 62 jaar 

overleden op 2 februari 2019 

Willempje Rozendal-Stegeman, 78 jaar 

overleden op 3 februari 2019 

Jan Willem Dokter, 82 jaar  

overleden op 6 februari 2019 

Jannetje Gerbrigtje van den Hoek-Westerbroek, 73 jaar 

overleden op 10 februari 2019 

Hendrika Johanna Joostema-van de Mars, 86 jaar 

overleden op 12 februari 2019 

Karel Rudolf Frentz, 97 jaar 

overleden op 24 maart 2019 

Maria Helena Wilhelmina van Norel-Hagen, 61 jaar 

overleden op 7 april 2019 

Roelofje Berghorst-Westerink,  76 jaar 

overleden op 6 juni 2019 

Grietje van Egteren-Volkers, 91 jaar 

overleden op 7 juni 2019 

Jan Schurink, 90 jaar 

overleden op 24 juni 2019 

Gerrit Andries Berkhoff, 84 jaar 

overleden op 3 juli 2019 

Dirk Frederik Maatkamp, 78 jaar 

overleden op 5 juli 2019 

Antonie Johan van de Hel, 85 jaar 

overleden op 25 juli 2019 

Aaltje Lagerweij-van Essen, 90 jaar 

overleden op 27 juli 2019 

Klazina Johanna van den Beld-Groothedde, 67 jaar 

overleden op 18 augustus 2019 

Rikkert Kroes, 68 jaar 

overleden op 30 september 2019 
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Hendrika Brouwer-van Zuuk, 80 jaar 

overleden op 2 oktober 2019 

Tine Regina Wilhelmina de Haan, 81 jaar 

overleden op 8 november 2019 

Trijntje van Ekeris-Burgers, 92 jaar 

overleden op 17 november 2019 
 

Meditatief orgelspel 
 

Gebeden 
 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Hemelhoog 632: 1, 3 en 4  

 

1.God in ons midden,  

Heer, wij aanbidden, 

met al uw kinderen wereldwijd  

uw trouw aan mensen, 

uw onbegrensde, 

uw ongekende majesteit. 

 

3.Licht van de overkant, 

fakkel die eeuwig brandt,  

o vlam die ons naar Gods land geleidt, 

wie lopen in uw licht  

zie over hun gezicht 

valt al de glans der eeuwigheid. 

 

4.Koning der volken,  

kom op de wolken,  

keer al het kwade ten goede om,  

kom, Lam dat voor ons bloedt,  

kom, licht in overvloed,  

kom spoedig, Here Jezus, kom! 

 

Zegen (gezongen amen) 


