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Alles wordt nieuw ? ! 
 

************************************* 
                      
Welkom door de ouderling van dienst 
 

Aanvangslied 103c: vers 1 en 2 Loof de koning, heel mijn wezen… 
 

Aanvangswoord en groet  
 

Zingen lied 103c: vers 5 Engelen, zing ja en amen… 
 

Gebed om ontferming, 
waarna we een Oekraïens kyrie eleison zingen 
 

Glorialied: Als de hemel vol gezang is…  Het liefste lied… nr. 6 
Melodie: Angel Voices 
 

Als de hemel vol gezang is,             Gaf Gij ook niet zelf de adem 
U de glorie zingt,                            die u loven moet? 
snarenspel nooit onderbroken          Laat het lied op aarde klinken 
rond uw troon weerklinkt,                als de hemel doet: 

wordt U alle eer gegeven                 een gebed dat U wil danken 
omdat leven U ontspringt.               Wil verklanken: God is goed! 
 

Hier beneden klinkt ons loflied;        Want U komt alleen de eer toe 
maak het tot uw troon!                    Alle heerlijkheid!   
Adem in ons lied het weten              Aan U Schepper, God en Vader 
dat Gij bij ons woont.                      Blijft ons lied gewijd: 
Opdat hart en ziel veelvuldig            om de Zoon U alle glorie 
U, God, huldigt, eer betoont!            Door de Geest in eeuwigheid! 



Gebed van de zondag 
 

Lied 313: vers 1 en 5 Een rijke schat van wijsheid… 
 

Lezing: Jesaja 65: 17-25 
We luisteren naar lied 772 - Petrus in het land… 
 

Lezen: Lucas 12: 32 -40 
Lied 751: vers 1 en 2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen 
                De Heer verschijnt te middernacht… 
 

Overweging, gevolgd door een moment van stilte   
 

‘Alles wordt nieuw’ !  - Matthijn Buwalda 
 

Lied: Van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 
                                  
Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder, 
En geen mens kan zonder water en zonder brood. 
   Refrein; Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw           
                De hemel en de aarde… (2 maal) 
 

Nu ben je soms nog alleen, nu moet je soms nog huilen 
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen.      
   Refrein; Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw           
                De hemel en de aarde… (2 maal) 
 

Daar is geen dorst of verdriet, daar zal God ons omgeven 
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. 
   Refrein; Bid maar, werk maar, alles wordt nieuw 
                De hemel en de aarde… (2 maal) 
 

Zing voor de eeuwige dag, zing voor zijn komst en zeg amen 
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. 
   Refrein; Bid maar, werk maar, alles wordt nieuw 
                De hemel en de aarde… (2 maal) 
 

We nemen afscheid van onze stagiair Jurjen van der Laan 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader… 
 

Aandacht voor de collecte 
 

Slotlied 975: vers 1, 3 en 4 Jezus roept hier mensen samen… 
 

Uitzending en zegen 


