
Lied 601: 1,2,3
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
 voortijdig licht waarin wij staan
 koud, één voor één, en ongeborgen,
 licht overdek mij, vuur mij aan.
 Dat ik niet uitval, dat wij allen
 zo zwaar en droevig als wij zijn
 niet uit elkaars genade vallen
 en doelloos en onvindbaar zijn.

3. Alles zal zwichten en verwaaien/ wat op het licht niet is geijkt.
 Taal zal alleen verwoesting zaaien/ en van ons doen geen daad beklijft.
 Veelstemmig licht, om aan te horen/ zolang ons hart nog slagen geeft.
 Liefste der mensen, eerstgeboren,/ licht, laatste woord van Hem die leeft.

Danken en met elkaar en voor elkaar en voor de wereld bidden

Inzameling van de gaven:1e collecte Stichting Choe
    2e collecte Jeugdwerk

Zingen: Elb. 411:1,2
 Refrein: 
 Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
 Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven. 
 
1. Straks als er een nieuwe dag begint, en het licht het van het duister wint, 
 mag ik bij Hem binnengaan, voor zijn troon gaan staan. 
	 Hef	ik	daar	mijn	loflied	aan: 
 Refrein. 
 
2. Straks wanneer de grote dag begint, en het licht voor altijd overwint, 
 zal de hemel opengaan, komt de Heer eraan. 
	 Heffen	wij	dit	loflied	aan:
 
 Refrein. 
 Jezus komt in heerlijkheid, zijn sjaloom wordt wereldwijd.
 Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven.

Heenzending en Zegen
Amen van de gemeente op de dienst: Gez. 456:3
3. Amen, amen, amen!/ Dat wij niet beschamen
 Jezus Christus onze Heer,/amen, God, uw naam ter eer!

Bij	de	uitgang	is	de	collecte	bestemd	voor	aflossing	en	onderhoud	kerkelijke	gebouwen
Denkt u ook om de zendingsbussen bij de uitgang?
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Zingen voor de dienst in beurtzang (a = allen; m = mannen; v = vrouwen):
-	Lied	726:	1a,	2m,	3v,	4m,	5v,	6a
-	Lied	753:	1a,	2m,	3v,	4m,	5v,	6a

orgelspel
Welkom en mededelingen

Intochtslied: Ps. 42:1,2,3
1. Evenals een moede hinde/ naar het klare water smacht,
 schreeuwt mijn ziel om God te vinden,/ die ik ademloos verwacht.
 Ja, ik zoek zijn aangezicht,/ God van leven, God van licht.
	 Wanneer	zal	ik	Hem	weer	loven,/	juichend	staan	in	zijn	voorhoven?

2. Tranen heb ik onder 't klagen
 tot mijn spijze dag en nacht
	 als	mijn	haters	honend	vragen:
	 `Waar	is	God	dien	gij	verwacht?'
 Ik gedenk hoe ik vooraan
 in de reien op mocht gaan,
 om mijn dank Hem op te dragen
 in zijn Huis op hoogtijdagen.

Stil Gebed/Bemoediging en Groet

Zingen: Elb. 223:1,2,4
1. Ga niet alleen door 't leven, die last is u te zwaar.
 Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar!
 Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween
 en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen!
 En zoveel leed te dragen, ga niet alleen!

2. Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart.
 Ach, geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij al uw smart!
	 Wie	kan	er	tranen	drogen	als	Jezus?	Immers	geen!
 Richt dan de treurende ogen naar Jezus heen!
 Richt dan de treurende ogen naar Jezus heen!

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

2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
 aanhoudend licht dat overwint.
 Vaderlijk licht, steevaste schouder,
 draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
 of ergens al de wereld daagt
 waar mensen waardig leven mogen
 en elk zijn naam in vrede draagt. Laatste zondag kerkelijk jaar

Gedenken overledenen 



4.	 Welzalig	die	't	eraven,	dat	Hij		hun	alles	is;
 dan kennen z'in gevaren bezorgdheid noch gemis.
 Hij draagt dan in zijn armen door alle nood hen heen.
	 Wie	steunt	op	zijn	ontfermen	is	nooit	alleen!
	 Wie	steunt	op	zijn	ontfermen	is	nooit	alleen!
 Gebed om ontferming en om de Heilige Geest

Zingen: Ps. 68:10 (OB)
10.	 Geloofd	zij	God	met	diepst	ontzag!/	Hij	overlaadt	osn	dag	aan	dag
 met zijne gunstbewijzen./ Die God is onze zaligheid;
 wie zou die hoogste Majesteit/ dan niet meet 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 de dood,/ volkomen uitkomst geven.

Schriftlezing: Lukas 20:27-40 NBV
27 Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en 
vroegen	hem:	28	‘Meester,	Mozes	heeft	ons	het	volgende	voorgeschreven:	als	een	gehuwd	
man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trou-
wen	en	nakomelingen	verwekken	voor	zijn	broer.	29	Nu	waren	er	zeven	broers.	De	eerste	
was	gehuwd,	maar	stierf	kinderloos;	30	daarna	trouwde	de	tweede	broer	met	de	vrouw	31	en	
vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze 
stierven.	32	Ten	slotte	stierf	ook	de	vrouw.	33	Wiens	vrouw	is	ze	dan	bij	de	opstanding?	Alle	
zeven	zijn	ze	immers	met	haar	getrouwd	geweest.’	34	Jezus	zei	tegen	hen:	‘De	kinderen	van	
deze	wereld	huwen	en	worden	uitgehuwelijkt,	35	maar	wie	waardig	bevonden	is	deel	te	krij-
gen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uit-
gehuwelijkt.	36	Zij	kunnen	ook	niet	meer	sterven,	want	ze	zijn	als	engelen	en	ze	zijn	kinderen	
van God omdat ze deel hebben aan de opstanding. 37 Dat de doden opgewekt worden, dat 
heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de 
Heer	als	de	God	van	Abraham	en	de	God	van	Isaak	en	de	God	van	Jakob.	38	Hij	is	geen	God	
van	doden,	maar	van	levenden,	want	voor	hem	zijn	allen	in	leven.’	39	Enkele	schriftgeleer-
den	zeiden:	‘Meester,	wat	u	zegt	is	juist.’	40	En	niemand	durfde	hem	nog	een	vraag	te	stellen.

Zingen: Lied 196 :1,2,3(uit: Zingende Gezegend, A.F. Troost)
1. Het einde aller tijden zal zwaar van dagen zijn;
 een bange nacht van lijden, een zwangerschap van pijn,
 een last, haast niet te dragen – of zou die dan misschien
 juist maken dat wij vragen het kind te mogen zien.

2. Uit barensnood geboren komt liefde aan het licht
 die nieuwe hoop laat gloren, de wereld – wreed ontwricht –
 een gaaf gezicht zal geven, een hartslag zonder haat,
 een glimlach om het leven, een rimpelloos gelaat.

3. De teistering der tijden, de adem uit en in,
 de weeën van het lijden ontsluiten het begin,
 en is het kind geboren dan zal de oude pijn
 geleden en vergeven, voorgoed vergeten zijn!

Schriftlezing: Romeinen 8:18-28 NBG
18	Want	ik	ben	er	zeker	van,	dat	het	lijden	van	de	tegenwoordige	tijd	niet	opweegt	tegen	
de	heerlijkheid,	die	over	ons	geopenbaard	zal	worden.	19	Want	met	reikhalzend	verlangen	
wacht	de	schepping	op	het	openbaar	worden	der	zonen	Gods.	20	Want	de	schepping	is	
aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar 
daaraan onderworpen heeft, 21 in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienst-
baarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der 
kinderen	Gods.	22	Want	wij	weten,	dat	tot	nu	toe	de	ganse	schepping	in	al	haar	delen	zucht	
en in barensnood is. 23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste 
gave	ontvangen	hebben,	zuchten	bij	onszelf	in	de	verwachting	van	het	zoonschap:	de	
verlossing	van	ons	lichaam.	24	Want	in	die	hoop	zijn	wij	behouden.	Maar	hoop,	die	gezien	
wordt,	is	geen	hoop,	want	hoe	zal	men	hopen	op	hetgeen	men	ziet?	25	Indien	wij	echter	
hopen	op	hetgeen	wij	niet	zien,	verwachten	wij	het	met	volharding.	26	En	evenzo	komt	
de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, 
maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. 27 En Hij, die de 
harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God 
voor	heiligen	pleit.	28	Wij	weten	nu,	dat	[God]	alle	dingen	doet	medewerken	ten	goede	
voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. 
 
Zingen: Lied 755: 1,2 (onder het naspel gaan de kinderen naar de nevendienst)
1. Toch overwint eens de genade,
 en maakt een einde aan de nacht.
 Dan onderwerpt de Heer het kwade,
 dan is de strijd des doods volbracht.
 De wereld treedt in 's Vaders licht,
 verheerlijkt voor zijn aangezicht.

Verkondiging

Zingen: Lied 769:1,4 (onder het naspel komen de kinderen terug van de nevendienst)
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.

Dienst van de gedachtenis

De namen van de overledenen worden genoemd (staande)
Stilte (staande)
Ieder	die	dat	wil	mag	een	waxinelichtje	aan	de	Paaskaars	aansteken	ter	herinnering	aan	een	
overleden	geliefde.	Onderwijl	zingen	we	Lied	598	en	601	en	598.
Lied 598
1. Als alles duister is,/ ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
 een vuur dat nooit meer dooft.
 Als alles duister is, ontsteeek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
 een vuur dat nooit meer dooft.

2. O welk een vreugde zal het wezen,
 als Hem elk volk is toegedaan;
 uit aard’ en hemel opgerezen
	 vangt	dan	het	nieuwe	loflied	aan.
 Als ieder voor de Heer zich buigt
 en aller stem Gods lof getuigt.

4.	 Als	de	graven	openbreken
 en de mensenstroom vangt aan
 om de loftrompet te steken
	 en	uw	hofstad	in	te	gaan:
 Heer, laat ons dan niet ontbreken,
 want de traagheid grijpt ons aan.




