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Tijdens het indragen luisteren we naar orgelspel: “Heer, ik kom tot U...” 
 
 Heer, ik kom tot U, 
                neem mijn hart, verander mij,
                als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.

Stil gebed
Votum en Groet

We zingen: Hemelhoog 351 vers 1 en 2

 Eén naam is onze hope,
 één grond heeft Christus’ Kerk,
 zij rust in énen dope,
 en is zijn scheppingswerk.
 Om haar als bruid te werven,
 kwam Hij ten hemel af,
 Hij was ’t, die door zijn sterven
 aan haar het leven gaf.

 Vergaard uit alle streken
 in heel de wereld één,
 werd dit haar zalig teken,
 dat allen is gemeen.
 Eén bede vouwt de handen,
 één zegen breekt het brood,
 één vuurbaak staat te branden
 in ’t duister van den dood.

Gedicht

We zingen: Opwekking 818

 Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
 Eenmaal heelt U iedere wond,
 heel de oude wereld verdwijnt;
 de pijn voorbij.



  Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
  Eenmaal zal het duidelijk zijn,
  alle zorg en wanhoop verdwijnt;
  de angst voorbij.

  Refrein:
  Op die dag, in de hemel,
  wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
  dan zijn wij bij Jezus
  en klinkt het overwinningslied.

  Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
  kan genade heerlijker zijn?
  En U maakt ons anders en nieuw,
  op die dag.

  Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
  Eenmaal is het vechten voorbij,
  dan zien we uw macht en uw pracht,
  op die dag. (Refrein 2x)

  Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
  kan genade heerlijker zijn?
  En U maakt ons anders en nieuw.
  Ja, U maakt ons anders en nieuw.
  U maakt ons anders en nieuw
  op die dag. (Refrein)

  En klinkt het overwinningslied.

Gebed

Schriftlezing: 2 Korintiërs 1 vers 3 – 7

3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de 
Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost  
4 en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die 
wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen 
geven. 



.

5 Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij 
volop in de troost die God ons door Christus geeft.  
6 Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered 
wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u de moed krijgt te 
volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. 7 De hoop die wij voor 
u hebben is dus gegrond: we weten dat zoals u deelt in ons lijden, u 
ook deelt in de troost die ons gegeven wordt.

We zingen: Opwekking 642

 Al mijn zonden, al mijn zorgen,
 neem ik mee naar de rivier.
 Heer, vergeef mij en genees mij.
 Vader, kom, ontmoet mij hier.

 Want dit water brengt nieuw leven
  en verfrist mij elke dag
  ‘t Is een stroom van uw genade,
  waar ’k U steeds ontmoeten mag.

  Refrein:
  Here Jezus, neem mijn leven,
  ik leg alles voor U neer.
  Leid mij steeds weer naar het water,
  ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

  Kom ontvang een heel nieuw leven,
  kom en stap in de rivier.
  Jezus roept je, Hij verwacht je
  en Hij zegt: “Ontmoet Mij hier” (Refrein)

  Leid mij steeds weer naar het water;
  ‘k wil U daar ontmoeten, Heer.

Overdenking n.a.v. 2 Korintiërs 1 vers 5

Want zoals wij volop delen in het lijden van Christus,
zo delen wij volop in de troost 
die God ons door Christus geeft.



We zingen: Hemelhoog 460

 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
 Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
 Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

 Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
  
 Refrein:
 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
 Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
 Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
 uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
 O Naam aller namen, aan U alle eer.
 Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
 Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
 Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. (Refrein)

 Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Een persoonlijk afscheid door Jos Eggenkamp

Dankgebed



We zingen: Evangelische liedbundel 170 vers 1 en 2

 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
 Er is geen schaduw van omkeer bij U.
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
 die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
 
 Refrein:
 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
 iedere morgen aan mij weer betoond.
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (Refrein)  
 

Zegen

Bij het uitdragen zingen we: Evangelische liedbundel 413 vers 1, 2 en 4

 Lichtstad met uw paarlen poorten,
 wond’re stad zo hoog gebouwd,
 nimmer heeft men op deez’ aarde,
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

 Refrein:
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 luist’ren naar Zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 in het nieuw Jeruzalem.

 Heilig oord vol licht en glorie
 waar de boom des levens bloeit
 en de stroom van levend water
 door de gouden godsstad vloeit. (Refrein)



 Wat een vreugde zal dat wezen
 straks vereend te zijn met Hem
 in die stad met paarlen poorten
 in het nieuw Jeruzalem.

 Refrein:
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 luist’ren naar Zijn liefdestem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen
 in het nieuw Jeruzalem.


