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Jezus zegt: 'Ik ben de Opstanding en het Leven.'

De gemeentezang is i.v.m. corona beperkt tot de
voorzangers en kerkenraad, voorin de kerk.
Voorzang
U alleen, U loven wij;
Ja wij loven U, o HEER;
Want Uw naam, zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men in ons land,
Al de wond’ren Uwer hand.

Stil gebed
We bidden in stilte tot God

Votum en groet
Wij geloven dat deze dienst met Gods hulp wordt gehouden (votum) en dat Hij
ons in deze dienst wil ontmoeten (groet)

Psalm 146: 3
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God.

Herdenkingsmoment overledenen
We zullen de namen noemen van de gemeenteleden die overleden zijn.
Nadat hun namen zijn genoemd, zijn we een moment stil. Ons
antwoord van troost en vertrouwen geven we in het uitspreken van
de geloofsbelijdenis. Daarna zingen we psalm 103: 8 en 9.
- Trijntje Bikker - Wiersma, overleden op 6 maart
- Hendrik de Weijer, overleden op 21 maart
- Eeltje Gerdina van Kekem - Middelkoop, overleden op 17 april
- Eleonora Klazine Dijkstra - van Loenen, overleden op 5 mei
- Dirk Prijs, overleden op 22 mei
- Willem van Weverwijk, overleden op 23 mei

Psalm 103: 8 en 9
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

Gebed
We bidden om Gods hulp voor deze dienst.

Schriftlezing
Openbaring 21: 1-5
De nieuwe hemel en de nieuwe aarde
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet
meer.
2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor
haar man sierlijk gemaakt is.
3. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van
God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk
zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet
meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
5. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En
Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en
betrouwbaar.

Psalm 89: 1
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Verkondiging
Psalm 61: 3
'k Zal in Uwe tent verkeren,
HEER der heren,
Voor Uw oog, in eeuwigheid;
'k Zal op U mijn vast vertrouwen
Altoos bouwen,
Door Uw vleug'len overspreid.

Dankgebed en voorbede
We danken God voor de dienst en brengen de nood en zorgen die er zijn bij
Hem.

Psalm 73: 12
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Zegen
In de zegen belooft God Zijn aandachtige zorg voor ons.

