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Op dinsdag 27 september om 10.30 uur 
in de Koepelkerk te Renswoude 

Voorganger:  Ds. A. Borsje
Organist: Wilfred Folmer



Inleidend orgelspel: ‘Abba Vader

Welkom

Een woord namens de familie

Stil gebed en votum

Zingen: Psalm 42 vers 1 en 5

 1. ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
 Van de frisse waterstromen,
 Dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
 God des levens, ach, wanneer
 Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 In Uw huis Uw naam verhogen?

 5. Maar de HEER zal uitkomst geven,
 Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven,
 En dat melden in mijn lied;
 ‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
 Zingen, daar ik Hem verwacht;
	 En	mijn	hart,	wat	mij	moog’	treffen,
	 Tot	den	God	mijns	levens	heffen.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs	11	vers	25	-	30	
25	 In	die	tijd	antwoordde	Jezus	en	zei:	Ik	dank	U,	Vader,	Heere	van	de	hemel		
 en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen  verborgen  
 hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
26 Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon  
 dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon  
 het wil openbaren.
28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van  
 hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.



Zingen: Psalm 68 vers 10
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Meditatie

Zingen: ‘Ik zal er zijn’ 
 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.
 
 ‘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.



Dankgebed en zegenbede

Zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer	heeft	men	op	deez’	aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist’ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Schoon tehuis voor moede pelgrims,
komend	uit	de	zandwoestijn.
Waar zij rusten van hun werken,
bij de springende fontein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist’ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist’ren naar zijn liefdesstem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem (2x)

Uitleidend orgelspel: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 

 


