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Muziek vooraf 

Woorden van troost 

Zingen: Gezang 14: 1 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

Gebed 

Zingen: Opwekking 381 
De zaligheid is van God, 
Die samen met het Lam 
Regeert op zijn troon. 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
Zij onze God 
Voor eeuwig en eeuwig. 
Amen! 
 
En wij de verlosten zijn sterk 
Door 't woord van ons getuigenis. 
En wij roepen uit: 
Eer en rijkdom, wijsheid en macht. 
Heerlijkheid, sterkte en kracht. 
 
Zij onze God 
Voor eeuwig en eeuwig. 
Amen! 

  



Uit de Bijbel: Romeinen 8: 31-39 
31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, 
wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet 
gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook 
niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods 
beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal veroordelen? 
Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter 
rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. 35 Wie zal ons scheiden 
van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of 
vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk 
geschreven staat: 
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, 
wij zijn gerekend als slachtschapen. 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons 
heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch 
engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte 
noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, 
welke is in Christus Jezus, onze Here.  

Overdenking  

Zingen: Psalm 138: 1 en 4 
U loof ik, Heer, met hart en ziel, 
in eerbied kniel ik voor U neder. 
Ja, in de tegenwoordigheid 
der goden wijd ik U mijn beden. 
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft 
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen. 
Gij zult, o Here, wijd en zijd 
uw heerlijkheid en trouw bewijzen. 
 
Als, ik omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven. 
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt, 
uw rechterhand zal redding geven. 
De Heer is zo getrouw als sterk, 
Hij zal zijn werk voor mij voleinden. 
Verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, wil bijstand zenden. 



Gebed 

Dankwoord 

Zingen: Gez. 300: 1, 2, 6 
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, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

Zegen 


	Muziek vooraf
	Woorden van troost
	Zingen: Gezang 14: 1
	Gebed
	Zingen: Opwekking 381
	Uit de Bijbel: Romeinen 8: 31-39
	Overdenking
	Zingen: Psalm 138: 1 en 4
	Gebed
	Dankwoord
	Zingen: Gez. 300: 1, 2, 6
	Zegen

