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Muziek van CD

Woord van welkom

Beamer: Er is een God Die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk Zijn Zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, Koning der aard’,
heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort,
Hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op Hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.

Aansteken van de paaskaars door Dorenda



Gedicht door Sélina

Een stille traan

Sluit je ogen en je zult de herinnering van mij zien.
Ga gewoon lekker zitten en relax, 
want ik ben nog steeds in je gedachten en in je hart.

Huil niet om mij omdat ik er niet ben, 
want ik ben op de mooiste plek ooit! 
Daar is geen pijn! Daar is geen angst! 
Dus veeg weg, die stille traan!

Denk niet dat ik in het donker ben, of dat het er koud is,
want hier ben ik niet langer ziek en oud, 
maar juist op een plek gevuld met Liefde,
een plek die jullie noemen “daar boven”

Dus veeg weg die stille traan, 
want ik zal altijd naast je staan…

Herinnering door Hilda

Beamer: Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?



Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ’t stof
en d’ engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O, mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan,
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’ eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Gebed

Schriftlezing: Psalm 139: 1-6, 13-18 en 23-24

Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie, Here, Gij kent het volkomen;
Gij omgeeft mij van achteren en van voren
en Gij legt Uw hand op mij.
Het begrijpen is mij te wonderbaar,
te verheven, ik kan er niet bij.

Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn Uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
Mijn gebeente was voor U niet verholen,
toen ik in het verborgene gemaakt werd,
gewrocht als in de diepten van het aardrijk;
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin;
in Uw boek waren zij alle opgeschreven,
de dagen, die geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan bestond.
Hoe kostelijk zijn mij Uw gedachten, o God,
hoe overweldigend is haar getal.
Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand;
als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.



Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg.

Zingen: Psalm 139: 1. 2 en 3

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Waar zou ik vluchten voor uw Geest
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden

Verkondiging

Beamer: Lichtstad met uw paarlen poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd



Refrein
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist(e)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

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Dankgebed

Beamer: Ik zie een poort wijd open staan

Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van ‘t kruis, waar ‘k vrijelijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

In ‘t hemelrijk, voor Jezus’ troon,
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus’ bloed verkregen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.

Mededelingen door bode Clara Sijtsma 



Beamer: Wat de toekomst brengen moge – bij het uitdragen

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!

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.

Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land.

Bij het graf luisteren we naar de woorden van de 
Geloofsbelijdenis




