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Inleidend orgelspel: ‘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.

Welkom

Zingen: ‘Daar ruist langs de wolken’

	 Daar	ruist	langs	de	wolken	een	lieflijke	Naam,
 die hemel en aarde verenigt te zaam.
	 Geen	naam	is	er	zoeter	en	beter	voor	’t	hart,
 Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
	 Kent	gij,	kent	gij,	die	Naam	nog	niet?
	 Die	Naam	draagt	mijn	Heiland,	mijn	lust	en	mijn	lied.
 



	 Die	Naam	is	naar	waarheid	mijn	Jezus	ook	waard,
 want Hij kwam om zalig te maken op aard’.
	 Zo	lief	had	Hij	zondaars,	dat	Hij	voor	hen	stierf
	 en	zo,	door	Zijn	bloed,	hen	genade	verwierf.
	 Kent	gij,	kent	gij,	die	Jezus	niet?
 Die om ons te redden de hemel verliet.
 
	 Eens	buigt	zich	ook	alles	voor	Jezus	in	‘t	stof
 en engelen zingen voortdurend Zijn lof.
	 O,	als	wij	door	Jezus,	verheerlijkt	eens	staan,
	 dan	heffen	wij	juichend	de	jubeltoon	aan:
	 Jezus,	Jezus,	Uw	Naam	zij	d’eer,
 want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

Gebed

Herinneringen aan ma en oma: door Richard en Daniëlle

Schriftlezing: Johannes	11	vers	17	-	46
17		Toen	Jezus	dan	gekomen	was,	bleek	dat	hij	al	vier	dagen	in	het	graf	lag.
18		(Bethanië	nu	lag	dicht	bij	Jeruzalem,	ongeveer	vijftien	stadiën	daarvandaan.)
19		En	velen	van	de	Joden	waren	naar	Martha	en	Maria	gekomen	om	hen	te		
 troosten over hun broer.
20		Zodra	Martha	dan	hoorde	dat	Jezus	kwam,	ging	zij	Hem	tegemoet,	maar		
 Maria bleef in huis zitten.
21		Martha	nu	zei	tegen	Jezus:	Heere,	als	U	hier	geweest	was,	zou	mijn	broer		
	 niet	gestorven	zijn,
22		maar	ook	nu	weet	ik	dat	God	U	alles	wat	U	van	God	vraagt,	geven	zal.
23		Jezus	zei	tegen	haar:	Uw	broer	zal	weer	opstaan.
24  Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de  
 laatste dag.
25		Jezus	zei	tegen	haar:	Ik	ben	de	Opstanding	en	het	Leven;	wie	in	Mij	gelooft,		
	 zal	leven,	ook	al	was	hij	gestorven,
26		en	ieder	die	leeft	en	in	Mij	gelooft,	zal	niet	sterven	in	eeuwigheid.	Gelooft	u		
	 dat?
27		Zij	zei	tegen	Hem:	Ja,	Heere,	ik	geloof	dat	U	de	Christus	bent,	de	Zoon	van		
	 God,	Die	in	de	wereld	komen	zou.



28	En	na	dit	gezegd	te	hebben	ging	zij	weg	en	riep	Maria,	haar	zuster,	
 onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij roept u.
29		Zodra	die	dat	hoorde,	stond	zij	snel	op	en	ging	naar	Hem	toe.
30		Jezus	nu	was	nog	niet	in	het	dorp	gekomen,	maar	was	op	de	plaats	waar		 	
 Martha Hem tegemoetgekomen was.
31		Toen	dan	de	Joden,	die	met	haar	in	het	huis	waren	en	haar	troostten,	zagen		 	
	 dat	Maria	snel	opstond	en	naar	buiten	ging,	volgden	zij	haar	en	zeiden:	Zij		 	
 gaat naar het graf om daar te huilen.
32		Zodra	dan	Maria	kwam	waar	Jezus	was,	en	Hem	zag,	viel	zij	aan	Zijn	voeten			
	 en	zei	tegen	Hem:	Heere,	als	U	hier	geweest	was,	zou	mijn	broer	niet	
 gestorven zijn.
33		Toen	Jezus	haar	dan	zag	huilen,	en	ook	de	Joden	die	met	haar	meekwamen,			
	 zag	huilen,	werd	Hij	heftig	in	de	geest	bewogen	en	raakte	innerlijk	in	beroering.
34		En	Hij	zei:	Waar	hebt	u	hem	gelegd?	Zij	zeiden	tegen	Hem:	Heere,	kom	het		 	
 zien.
35		Jezus	weende.
36		De	Joden	dan	zeiden:	Zie,	hoe	lief	Hij	hem	had!
37  En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend   
	 heeft,	ook	niet	maken	dat	deze	niet	gestorven	was?
38		Jezus	dan,	opnieuw	heftig	bewogen	in	Zichzelf,	kwam	bij	het	graf.	Het	was		 	
	 een	grot,	en	er	was	een	steen	op	gelegd.
39		Jezus	zei:	Neem	de	steen	weg.	Martha,	de	zuster	van	de	gestorvene,	zei		 	
	 tegen	Hem:	Heere,	hij	ruikt	al,	want	hij	ligt	hier	al	voor	de	vierde	dag.
40		Jezus	zei	tegen	haar:	Heb	Ik	u	niet	gezegd	dat	u,	als	u	gelooft,	de	heerlijkheid		
	 van	God	zult	zien?
41		Zij	namen	dan	de	steen	weg	waar	de	gestorvene	lag.	En	Jezus	hief	de	ogen		 	
	 omhoog	en	zei:	Vader,	Ik	dank	U	dat	U	Mij	verhoord	hebt.
42		En	Ik	wist	dat	U	Mij	altijd	verhoort,	maar	ter	wille	van	de	menigte	die	om	Mij		 	
	 heen	staat,	heb	Ik	dit	gezegd,	opdat	zij	geloven	dat	U	Mij	gezonden	hebt.
43		En	toen	Hij	dit	gezegd	had,	riep	Hij	met	een	luide	stem:	Lazarus,	kom	naar		 	
	 buiten!
44		En	de	gestorvene	kwam	naar	buiten,	gebonden	aan	handen	en	voeten	met		 	
	 grafdoeken,	en	zijn	gezicht	was	omwonden	met	een	zweetdoek.	Jezus	zei		 	
 tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan.
45		Velen	dan	van	de	Joden	die	naar	Maria	toe	gekomen	waren	en	gezien	
	 hadden	wat	Jezus	gedaan	had,	geloofden	in	Hem.
46		Maar	sommigen	van	hen	gingen	naar	de	Farizeeën	en	zeiden	tegen	hen		 	
	 wat	Jezus	gedaan	had.																					



Zingen: Psalm 17 vers 3 en 8

	 3.	Ik	zet	mijn	treden	in	Uw	spoor,
	 Opdat	mijn	voet	niet	uit	zou	glijden;
	 Wil	mij	voor	struikelen	bevrijden,
	 En	ga	mij	met	Uw	heillicht	voor.
	 Ik	roep	U	aan,	‘k	blijf	op	U	wachten,
	 Omdat	G’,	o	God,	mij	altoos	redt,
	 Ai,	luister	dan	naar	mijn	gebed,
	 En	neig	Uw	oren	tot	mijn	klachten.
 
	 8.	Maar	(blij	vooruitzicht,	dat	mij	streelt!)
	 Ik	zal,	ontwaakt,	Uw	lof	ontvouwen,
	 U	in	gerechtigheid	aanschouwen,
	 Verzadigd	met	Uw	Godd’lijk	beeld.

Meditatie n.a.v.	Johannes	11	vers	25

 ‘‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; 
  wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven.’

Zingen: ‘Nooit	kan	’t	geloof	teveel	verwachten’

	 Nooit	kan	‘t	geloof	te	veel	verwachten,
 des Heilands woorden zijn gewis.
	 ‘t	Faalt	aardse	vrienden	vaak	aan	krachten,
	 maar	nooit	een	vriend	als	Jezus	is.
	 Wat	zou	ooit	Zijne	macht	beperken?	
 ‘t Heelal staat onder Zijn gebied.
	 En	wat	Zijn	liefde	wil	bewerken,
 ontzegt Hem Zijn vermogen niet.

 Die hoop moet al ons leed verzachten.
	 Komt,	reisgenoten,	’t	hoofd	omhoog.
	 Voor	hen	die	‘t	heil	des	Heren	wachten,
 zijn bergen vlak en zeeën droog.
	 O	zaligheid	niet	af	te	meten,
	 o	vreugd,	die	alle	smart	verbant.
 Daar is de vreemd’lingschap vergeten
	 en	wij,	wij	zijn	in	‘t	Vaderland.



Gedicht: door	Liesbeth

Gebed

Mededelingen

Uitleidend orgelspel: ‘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.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,     
luist’ren naar Zijn liefdesstem.
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.
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.


