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Orgelspel

Welkom en mededelingen

Stilte voor persoonlijk gebed (staande)

Votum en groet (staande)

Zingen: Psalm 42: 7

7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de HEER,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment en Kinderlied

Zingen: Alles wordt nieuw I, 30: 1 (met refrein)

1. Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder
water en zonder brood.

Refrein
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde

(daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk)
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Schriftlezing: Openbaring 14: 1-3 en 13 (NBV21)

1 Toen zag ik dit: het lam stond op de Sion, en bij het lam waren
honderdvierenveertigduizend mensen die zijn naam en die van
zijn Vader op hun voorhoofd hadden. 2 Ik hoorde uit de hemel
een geluid komen dat klonk als het geluid van geweldige
watermassa’s, van zware donderslagen; het klonk als het geluid
dat muzikanten maken die op de lier spelen. 3 Er werd voor de
troon en voor de vier wezens en de oudsten iets gezongen dat
leek op een nieuw lied. Niemand kon het lied begrijpen, behalve
de honderdvierenveertigduizend mensen die van de aarde zijn
vrijgekocht.

13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op:
“Gelukkig zijn zij die vanaf nu sterven in verbondenheid met de
Heer.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun
inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’

Verkondiging “Wij weten ons getroost”

Zingen: Evangelische Liedbundel 396: 1 (met refrein)

1. Grijp toch de kansen, door God u gegeven.
Kort is uw zijn hier, de tijd snelt daarheen.
Wat toch blijft over, o zeg, van dit leven?
D'arbeid der liefde, gedaan om u heen.

Refrein
Niets is hier blijvend, niets is hier blijvend.
Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan.
Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus,
dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan.
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We herdenken de overledenen

We noemen de namen van hen die ons zijn ontvallen.
Er worden rozen geplaatst door familieleden of kinderen van de
kinderkerk.

20-11-2020 Arie Johannes Bogaard 90 jaar
28-11-2020 Martha van den Bent-de Vos 88 jaar
03-12-2020 Cornelia Jannetje Pothof-Dullaart 86 jaar
17-01-2021 Cornelia Uittenbroek-Boom 87 jaar
26-01-2021 Johannes Pieter Lalleman 83 jaar
21-02-2021 Neeltje Kruithof 101 jaar
23-03-2021 Hendrika Maria de Koning 90 jaar
28-04-2021 Elizabeth Schotte-Hofman 94 jaar
10-06-2021 Antonetta Baelde-van den Bos 97 jaar
10-10-2021 Bonetta Uittenbroek-van Spengen 83 jaar

Er zijn ook gemeenteleden overleden waarvan de naam op
verzoek niet wordt genoemd. Toch denken we ook aan hen en
hun familie. Ook voor hen wordt een roos geplaatst.

We gaan staan.

Er is een moment van stilte

Zingen: Gezang 109: 1

1. Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.
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Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aandacht voor de collecten
1. Jeugdwerk
2. Kerk

Zingen: Gezang 300: 1, 6

1. 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.

6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gistren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zegen, beantwoord met een gezongen 3x Amen

Orgelspel


