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Altijd zal ik er voor je zijn
ook als je mij niet ziet
ik lach als je vrolijk bent
en troost je tranenverdriet.
Ook als je even niet meer weet
welke woorden je moet zeggen
het geeft niet schat
ik zal er zijn
mijn armen om je leggen

Binnendragen onder orgelspel: “U zij de glorie”
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
We luisteren naar het lied: “Ik zal er zijn”
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
'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
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
Bijdrage door kinderen André en Liesbeth

Onze hulp en groet
Luisteren naar: Psalm 116 vers 1 en 4
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
'k was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.
Gebed
Schriftlezing: Openbaring 20 : 11 t/m 21 : 8
En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn
aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats
meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor
God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd
geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden
geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond,
overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren.
Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren,
en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de
dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit
is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het
boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel
en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En
ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van
God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man
sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:
Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij
zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En
God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer
zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de
eerste dingen zijn voorbijgegaan.

En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij
zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en
betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en
de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te
drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal
alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een
zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken,
moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle
leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is
de tweede dood.
Luisteren naar: Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil
ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan en wil en zal in nood
zelfs bij het naad'ren van den dood
volkomen uitkomst geven.
Overdenking
Luisteren naar: Psalm 63 vers 3
Dan zou ik, voor Uw Godd'lijk oog
Uw deugden al mijn leven prijzen,
en in Uw naam mijn zang doen rijzen,
mijn handen heffen naar omhoog.
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen
verzadigd, als met vet en smeer;
mijn mond zou U vol vreugd, o HEER,
verheffen in zijn lofgezangen.

Gebeden
Luisteren naar: “Wat de toekomst brengen moge”
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.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.
Zegen
Romeinen 14 : 7 en 8
Niemand van ons leeft voor zichzelf,
en niemand sterft voor zichzelf.
Want als wij leven, leven wij voor de Heere
en als wij sterven, sterven wij voor de Heere.
Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

Uitdragen onder het lied: “Eens als de bazuinen klinken”
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.
Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed.

Vergeet mij niet
ook al ben ik jou
ogenschijnlijk
wel vergeten
Vergeet mij niet
en wees
mijn herinnering
in het niet meer weten
Vergeet mij niet
wanneer ik
voorgoed van je
ben heen gegaan.
Vergeet mij niet
en laat mij
door herinneringen
voortbestaan

