
























Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Die hemel en aarde maakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 





Staande: Lied 90 : 1, 8. 



Staande: Lied 90 : 1. 8. 



Staande: Lied 90 : 1, 8, 



Staande: Lied 90 : 1, 8. * 





Lied 726 : 1, 5, 6. 



Lied 726 : 1. 5, 6. 



Lied 726 : 1, 5, 6. 



Lied 726 : 1, 5. 6. 



Lied 726 : 1, 5, 6, 



Lied 726 : 1, 5, 6. * 





2 Korintiërs 5 : 7.  

  
 

 
 
 

We leven in vertrouwen op God;  
wat komen gaat, is nog niet zichtbaar. 

* 





Lezing: Genesis 1 : 26a, 27.  
 

 

26God zei:  
‘Laten wij mensen maken  
die ons evenbeeld zijn,  
die op ons lijken;  

27God schiep de mens als zijn evenbeeld,  
als evenbeeld van God schiep hij hem, 
mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.  

* 





Lied 906 : 8, 



Lied 906 : 8. * 





Lezing: Lucas 21 : 5 t/m 11, 19, 25 t/m 28.  

De komst van de Mensenzoon 
5   Toen er gesproken werd over de tempel,  

over de mooie stenen en wijgeschenken 
waarmee hij versierd was, zei hij:  

6   ‘Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen 
waarop geen steen op de andere zal blijven; 
alles zal worden afgebroken.’   

7   Ze stelden hem toen de vraag: ‘Meester, 
wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan 
welk teken kunnen we het herkennen?’  



Lezing: Lucas 21 : 5 t/m 11, 19, 25 t/m 28.  
8   Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden.  

Want er zullen velen komen  
die mijn naam gebruiken en zeggen:  
“Ik ben het,”  
of:  
“De tijd is gekomen.”  
Volg hen niet!  

9   Als jullie berichten horen over oorlog en 
opstand, raak dan niet in paniek.  
Die dingen moeten eerst gebeuren,  
maar dat is nog niet meteen het einde.’  



Lezing: Lucas 21 : 5 t/m 11, 19, 25 t/m 28.  
10 Hij vervolgde:  

‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde 
trekken en het ene koninkrijk zal de strijd 
aanbinden met het andere,  

11 er zullen zware aardbevingen komen  
en hongersnoden en epidemieën alom,  
en er zullen aan de hemel grote en 
verschrikkelijke tekenen verschijnen. 



Lezing: Lucas 21 : 5 t/m 11, 19, 25 t/m 28.  
 

 

 

 

 

19 Red je leven door standvastigheid! 



Lezing: Lucas 21 : 5 t/m 11, 19, 25 t/m 28.  
25 Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de 

maan en de sterren, en op aarde zullen de 
volken sidderen van angst voor het gebulder 
en het geweld van de zee;  

26 de mensen worden onmachtig van angst  
voor wat er met de wereld zal gebeuren,  
want de hemelse machten zullen wankelen.  

27 Maar dan zullen ze op een wolk  
de Mensenzoon zien komen,  
bekleed met macht en grote luister.  



Lezing: Lucas 21 : 5 t/m 11, 19, 25 t/m 28.  
 

 

28 Wanneer dat alles staat te gebeuren,  
richt je dan op en hef je hoofd,  
want jullie verlossing is nabij!’ 

* 





Lied 902 : 1, 5. 



Lied 902 : 1. 5. 



Lied 902 : 1, 5, 



Lied 902 : 1, 5. * 





Lezing: 1 Korinthiërs 13 : 4 t/m 7, 13. 
4   De liefde is geduldig en vol goedheid.  

De liefde kent geen afgunst,  
geen ijdel vertoon  
en geen zelfgenoegzaamheid.  

5   Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,  
ze laat zich niet boos maken  
en rekent het kwaad niet aan,  

6   ze verheugt zich niet over het onrecht  
maar vindt vreugde in de waarheid.  

7   Alles verdraagt ze, alles gelooft ze,  
alles hoopt ze, in alles volhardt ze. 

* 



Lezing: 1 Korinthiërs 13 : 4 t/m 7, 13. 
 

 

 

 

13 Ons resten geloof, hoop en liefde,  
deze drie,  
maar de grootste daarvan is de liefde. 

* 





Lied 791 : 1. * 





Lied 903 : 1, 6. 



Lied 903 : 1. 6. 



Lied 903 : 1, 6, 



Lied 903 : 1, 6. 







  













 













 























































































Als jouw naam klinkt, 
zie ik even, 

hoe je liep en wat je zei, 
wat er altijd is gebleven 

van jouw leven 
diep in mij. 



Als jouw naam klinkt, 
stroomt er water 

uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later, 

tijd, die in het water viel. 
 



Als jouw naam klinkt, 
komt tot leven, 

hoe je mij hebt meegemaakt, 
mee geschapen, weggegeven, 
mijn bestaan hebt aangeraakt. 

 



Nu jouw naam klinkt, 
wacht ik onder  

onze levens eens een hand. 
Ook al voelt nu alles zonder, 

God brengt ons weer in verband. 
  





Staande: Lied 513 : 4. * 













 

* 





 

 
2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 

NL 35 RABO 0373 7266 51 





(Staande) Slotlied: Lied 769 : 1, 5. 



(Staande) Slotlied: Lied 769 : 1. 5.  



(Staande) Slotlied: Lied 769 : 1, 5,  



(Staande) Slotlied: Lied 769 : 1, 5.  








