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orgelspel: ‘Abide with me’ 
 
inleiding 
 
samenzang: psalm 42:1 en 7 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen? 
 
O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
Waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder; 
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
Menigwerf heeft Hij uw druk 
Doen verand'ren in geluk; 
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; 
Ik zal God, mijn God, nog loven. 

 
herinnering 
 
samenzang: Joh. de Heer 1007 

Terwijl ‘k eens lag te slapen, 
kreeg ik een schone droom. 
Ik was in ’t oud Jeruzalem, 
‘k stond aan de Tempelzoom. 
Ik hoorde kind’ren zingen, 
een lied vol blijde klank. 
En ’t was als paarden engelen, 
zich juichend aan hun zang. 
 



Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe vorst ter eer, 
’t hosanna in de hoge, ’t hosanna voor uw Heer. 
 
Doch eensklaps werd het alles, 
zo donker om mij heen. 
Het kinderkoor verstomde 
en de eng’lenschaar verdween. 
Ik zag een kruis verrijzen, 
toen werd het plots’ling nacht 
en klonk van gindse heuveltop, 
een stem, het is volbracht. 
En klonk van gindse heuveltop, 
een stem, het is volbracht. 
 
Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe vorst ter eer, 
’t hosanna in de hoge, ’t hosanna voor uw Heer. 
 
En verder zag ‘k een ander beeld, 
doch nu vol heerlijkheid, 
een stad die als een bruid versierd, 
haar koning wachtend beidt. 
‘k Zag straten van het zuiverst goud, 
door d’ open paar’len poort, 
miljoenen gingen uit en in, 
geen wanklank werd gehoord. 
Maar onder harp en cymbelspel, 
juicht mens en eng’lenstem, 
tot eer van God en van het Lam, 
in ’t nieuw Jeruzalem. 
Tot eer van God en van het Lam, 
in ’t nieuw Jeruzalem. 
 
Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd. 
Hosanna in de hoge, hosanna in eeuwigheid. 

 

gebed 
 
luisterlied: ‘De steppe zal bloeien’ (Trijntje Oosterhuis) 

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. 
 
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. 
Als 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. 

 
schriftlezing: Exodus 13:17-22 

17 Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de 
weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was; want 
God zeide: Het volk mocht eens berouw krijgen, wanneer zij in 
strijd gewikkeld werden, en naar Egypte terugkeren. 18 Daarom 
liet God het volk zwenken, de woestijnweg op naar de Schelfzee. 
Ten strijde toegerust trokken de Israëlieten op uit het land Egypte. 
19 En Mozes nam het gebeente van Jozef mee, omdat deze de 
zonen van Israël plechtig had doen zweren: God zal zeker naar u 
omzien, dan zult gij mijn gebeente vanhier met u meevoeren. 20 
Zo braken zij van Sukkot op en legerden zich in Etam, aan de rand 
der woestijn. 21 De Here ging voor hen uit, des daags in een 
wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een 
vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden 
voortgaan. 22 Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en 
de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk. 

 
samenzang: psalm 116:7 en 11 

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 
Dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden? 
'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden, 
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 
 
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan, 
Om daar met lof Uw groten naam te danken. 
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken: 
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan! 

 
verkondiging 

samenzang: Joh. de Heer 444 
Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen, 
dringend weerklinkt Zijne stem: 
‘Zondaars, o komt toch en wordt nu de Mijne’. 
Ga nu gelovig tot Hem! 
  
Refr. Keert weer, keert weer, zondaars 
keert weer tot uw Heer! 
Zachtkens en teder roept Jezus de Zijnen. 
Zondaars, o hoort Hem, keert weer! 
 
Jaren reeds staat Hij en klopt aan uw harte, 
laat toch niet langer Hem staan; 
weet, dat uw weig'ring de Heiland zal smarten, 
laat toch de Heer binnengaan.  Refr. 
 
Snel vliegt de tijd ook der zaligheid henen, 
alles op aarde vergaat! 
Blijf niet de satan uw oor langer lenen, 
straks is 't voor eeuwig te laat.  Refr. 
 

herinneringen 
 
orgelspel: lied 413 (‘Lichtstad met uw paarlen poorten’) 
 
gebed 
 
samenzang: NLB lied 416:1,2 en 3 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 



over jou Zijn vleugels spreiden 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
zegen 
 
samenzang bij uitdragen: lied 132:1 en 3 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen daald' een engel af, 
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa 

Ontzaglijke ruimte slokt je op 

per dag een deeltje dichterbij. 

 

Je krimpt, verdwijnt  

haartje voor haartje, cel na cel. 

 

Niets wat ik laat of doe helpt  

om je hier te houden. 

 

Ik grijp je vast met taaie armen 

je glipt er tussendoor. 

 

Doorzichtig, almaar witter val je 

langzaam al zo lang naar aldoor licht. 

 

Leemte voor ons hier,  

jouw droomuitkomst. 

 

Verlaten stronken zijn wij, 

blakend sterrenhemellampje jij. 
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