Herinneren van de namen van hen die overleden zijn
* inleiding en uitleg
* Zingen: NL 598 (2x)
* We noemen:

Orde van dienst voor
zondag 25 november 2018
Laatste zondag van het
kerkelijk jaar

Voorganger:
ds. Jaap van der Windt
Organist: Rinze Leeverink
Voorlezer: Fem Pluimers
Beamer: Tjitske van Dijk
Piano: Tsjamme Wiersma
Zang: Tineke Holwerda-Vellinga
Lied voor de dienst: NL 538: 1, 3, 4
Welkom door ouderling van dienst
Intochtslied: Psalm 84: 1, 6
Stil gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Zingen: Ik wandel in het licht met Jezus
Gesprek met de kinderen: Zijn we er al?
Zingen: U die mij geschapen hebt… (Opw. 355)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen: Johannes 14: 1-7 en Openbaring 20: 1-4
Zingen: NL 753: 1, 3, 4, 5, 6
Verkondiging
Orgelspel: "Méditation" van Théodore Dubois
Zingen: Er is een God die hoort
Pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Collecten, kinderen komen terug uit de nevendienst
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Riemy Tine van Abbema-Dijkema
Douwe Bruinsma
Jannie Kooistra-Herder
Beeuw van der Meulen-Valkena
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* Zingen NL 598 (2x)
* We noemen:
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Gatske Zoodsma-Meijer
Hiltje Couperus-Dijkstra
Wiebe Hoiting
Douwe Wijnia

* Zingen: NL 598 (2x)
* We noemen:
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september
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Pietje Wijbrandi-Norder
Reinder Boschma
Ane Jongstra
Sjirk Hoekstra

* Zingen: NL 727: 1, 2, 4, 10
* Aansteken laatste kaars en mogelijkheid om waxinelichtje
aan te steken
* Zang: Ik zal er zijn (Sela) en Vandaag (Kinga Bán)
Afsluitende woorden
Slotlied: NL769: 1, 5, 6 (Langer voorspel om kinderen uit de crèche te
kunnen halen)
Zegen

Johannes 14
1
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God
en op mij. 2In het huis van mijn Vader zijn
veel kamers; zou ik anders gezegd hebben
dat ik een plaats voor jullie gereed zal
maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie
gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal
ik jullie met me meenemen, en dan zullen
jullie zijn waar ik ben. 4Jullie kennen de weg
naar waar ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas:
‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat,
Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen
kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg,
de waarheid en het leven. Niemand kan bij
de Vader komen dan door mij. 7Als jullie mij
kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen,
en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie
hebben hem zelf gezien.’
Openbarring 21
1
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde. Want de eerste hemel en de eerste
aarde zijn voorbij, en de zee is er niet
meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen,
bij God vandaan. Ze was als een bruid die
zich mooi heeft gemaakt voor haar man en
hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem
vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij
hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en
God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal
alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen
dood meer zijn, geen rouw, geen
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst
was is voorbij.’
In de preek: 15Degene die met mij sprak
had een gouden meetstok om daarmee de
stad, de poorten en de muur op te meten.
16
De stad was vierkant, even lang als
breed. Hij mat de stad met zijn meetstok:

twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als
in de breedte en in de hoogte. 17Hij mat de
stadsmuur: honderdvierenveertig el, in
gewone mensenmaat, die ook engelenmaat
is. 18De muur was gemaakt van jaspis, en
de stad zelf was van zuiver goud, helder als
glas. 19De grondstenen van de stadsmuur
waren versierd met allerlei edelstenen. De
eerste was van jaspis, de tweede van
lazuur, de derde kornalijn, de vierde
smaragd, 20de vijfde sardonyx, de zesde
sarder, de zevende olivijn, de achtste
aquamarijn, de negende topaas, de tiende
turkoois, de elfde granaat en de twaalfde
amethist. 21De twaalf stadspoorten waren
twaalf parels, elke poort een parel op zich.
De straten van de stad waren van zuiver
goud en schitterden als glas. 22Maar een
tempel zag ik niet in de stad, want God, de
Heer, de Almachtige, is haar tempel, met
het lam. 23De stad heeft het licht van de
zon en de maan niet nodig: over haar
schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.
Ik wandel in het licht met Jezus (EL
184/Opw 214)
1.
Ik wandel in het licht met Jezus.
Het donk’re dal ligt achter mij
en ’k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.
Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ’k luister naar zijn dierb’re stem
en niets kan m’ ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

3.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg ’k mijn Heiland tot in eeuwigheid.
Refrein
U bent mijn doel (Opw. 355)
U die mij geschapen hebt,
U wil ik aanbidden als mijn God,
in voor en tegenspoed.
Uw liefde doet mij zingen.
U die mij geschapen hebt,
U wil ’k danken hoe ik mij ook voel,
en U gehoorzaam zijn.
Heer U bent mijn doel.
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 verneed’ring, 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

