
         Thema: ‘Wees waakzaam!?’ 
Voor de dienst: Orgelspel 
   

Lied: Sela: God is in ons midden  https://youtu.be/wY9jHsQXhy4 

God is in ons midden. Laten wij tot Hem bidden, 
nu wij hier in eenheid samen zijn. 
 

God is in ons midden. Heilig is de Here 

buig in stilte Hem ter ere.  
 

Wie Hem roemt, wie Hem noemt; 
Heer en Hemel  vader, kom nu tot Hem nader 

Wie Hem roemt, wie Hem noemt; kom nu tot Hem nader. 

 
Welkom en mededelingen 
 

Aanvangslied:  

Psalm 89: 1 en 7 - Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
 

1.Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

7.Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen, 

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 

Stil gebed 

 
Bemoediging  

 
Inleiding 

 

https://youtu.be/wY9jHsQXhy4


Zingen:  Opwekking 624 - Wees genadig 
 

1. De woorden die U sprak, Heer 

ben ik al weer vergeten. 
Het vuur van uw beloften 

is langzaam uitgedoofd. 
Met een hart vol van twijfel 

volg ik aards wijsheid. 

Vergeef mij toch mijn ongeloof; 
hernieuw het vuur in mij. 
 

Refrein: Wees genadig, 

Heer vergeef mij. 
Wees genadig voor mij. 

Wees genadig, 
Heer vergeef mij. 

Wees genadig voor mij. 
 

2. Ik bouwde zelf een altaar  
van dingen van de wereld. 

Ik wandelde op wegen 

ver bij U vandaan. 
Nu keer ik terug en stort mij 

in uw armen van genade. 
Vergeef mij, Heer en help mij 

opnieuw uw weg te gaan. (refr.) 
 
 

Moment van gedenken gemeenteleden 
 

Zingen Lied 886:1  ‘Abba Vader’ 
 

Abba Vader, U alleen    
U behoor ik toe 

U alleen doorgrondt mijn hart 

U behoort het toe 
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  

U laat nooit alleen 
Abba Vader, U alleen 

U behoor ik toe 
 

Gebed om verlichting door de Heilige Geest. 
 

Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 5: 1-11 
1Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop dit 

zal gebeuren,2want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt 
als een dief in de nacht.3Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, 

worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw 

door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.4Maar u, broeders en zusters, 
u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen 



overvallen als een dief,5want u bent allen kinderen van het licht en van de 

dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis,6dus laten we niet 
slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.7Wie slaapt, slaapt 

’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken;8maar laten wij, die 

toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van 
geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding.9Want Gods 

bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered 
worden door onze Heer Jezus Christus.10Hij is voor ons gestorven opdat wij, 

of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven.11Dus 
troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet. 
 

Zingen Gezang 476: 1 en 5 - Eeuwig woord u willen wij bezingen  
 

1.Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, 

God uit God en Licht uit Licht; 
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen 

spelend voor Gods aangezicht; 

engel Gods uit Isrels oude dagen, 
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, 

dienaar van Gods hoog bevel, 
kind der maagd, Immanuël! 
 

5.Levensvorst, U loven de geslachten, 

en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 

't einde van haar bange strijd. 

Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 

tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 

Kindermoment 
 

Kinderlied:  Van A tot Z   https://youtu.be/uCjB8cqlKds  
 

A van Almachtig, B van Bevrijder, C is van Christus, Gezalfde van God 
D is van Dienaar, E is van Eeuwig, F van Formeerder, Hij schiep het heelal 

G van Gekruisigd, H is van Hoeksteen, I van Immanuël, God is met ons 
J is van Jezus, K is van Koning, L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont 

 

Refrein: Van A tot Z, bent U de hoogste Heer 

Alfa, Omega en zoveel meer, oneindig groot 
is ook uw heerschappij, U bent het einde voor mij. 
 

M van Messias, N is van Ned’rig, O is van Opstanding, P van Profeet 

Q van I.Q. onze God is de slimste, R is van Rots en, S is van Schild  (refrein) 
 

T is van Toevlucht, een veilige haven, U van Uniek, Verlosser is V 

W is de Weg, X voor eXtra bijzonder, IJ voor IJzersterk, Z van Zoon van God.  
(refrein 2x) 

https://youtu.be/uCjB8cqlKds


 

Verkondiging 
 

Zingen: ‘Dan zal hij komen op de wolken.‘ 
 

1. Dan zal Hij komen op de wolken.  
Verwacht, toch onverwachts,  

Zal Hij verschijnen aan de volken.  

En wordt het nooit meer nacht.  
Het donker zal voorgoed verdwijnen.  

Hij roept met hoog gezag  
Hij is het die ons komt bevrijden,  

Op deze jongste dag.  
 

2. Dan zullen alle volken zingen  

tot ere van Zijn naam.  
Zijn liefde zal ons dan omringen.  

De dood is afgedaan.  
De tranen zullen niet meer stromen.  

Hij is de levensbron,  

die ons nieuw leven toe doet komen.  
Herschept wat Hij begon. 

 
Dankgebed 

 

Zingen als Slotlied: Opwekking 102: ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ 
 

Refrein: Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mijn leven. 

 

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:) 
 

Straks wanneer de grote dag begint, En het licht voor altijd overwint 

Zal de hemel opengaan, Komt de Heer er aan. 
Heffen wij dit loflied aan: 

 
Jezus komt in heerlijkheid, Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 

Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van ons leven. 
 

Zegenbede 


