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Welkom 

 

De kaarsen worden aangestoken. 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

V: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

A:   Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

A: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

 

V: Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de 

gemeenschap van de Heilige Geest, Amen. 

 

Allen gaan zitten 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gebed om ontferming 



V: Heer, ontferm u over ons, 

A: Heer, ontferm u over ons 

V: Christus, ontferm u over ons, 

A: Christus, ontferm u over ons 

V: Heer, ontferm u over ons, 

A: Heer, ontferm u over ons. 

Amen 

 

Lezing  Jesaja 60, 1 – 3. 15 – 22. 

 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER. Duisternis 
bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven 
jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je 
schijnsel. (…) 
Eens was je verlaten en gehaat en werd je door niemand bezocht, maar ik zal je eeuwige 
roem verlenen, geslacht op geslacht zul je een bron van vreugde zijn. Je zult de melk van 
vreemde volken drinken, je wordt gezoogd door koninklijke borsten. Dan zul je beseffen dat 
ik, de HEER, je redder ben, je beschermer, de Machtige van Jakob. In plaats van koper zal ik 
je goud brengen, in plaats van ijzer breng ik zilver, koper in plaats van bomen, ijzer in plaats 
van stenen. Ik stel de vrede aan als  wachter en de gerechtigheid als het gezag. Van geweld 
in je land wordt niets meer vernomen, noch van verwoesting en rampspoed binnen je 
grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je poorten Faam. Overdag is het licht van de 
zon niet meer nodig, de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, want de HEER zal je 
voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren. Je zon zal niet meer ondergaan, je 
maan niet meer verbleken, want de HEER zal je voor altijd licht geven. De dagen van je rouw 
zijn voorbij. Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, zij zullen het land voorgoed bezitten. Zij 
zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant, ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen. 
De geringste groeit uit tot een duizendtal, de kleinste tot een machtig volk. Ik, de HEER, zal 
dit spoedig volvoeren, wanneer de tijd is gekomen. 
L: Dit is het woord van de Heer. 

A: Wij danken God. 

 

Orgelspel:  444: Nu daagt het in het oosten 

 

Lezing  Openbaringen 7, 1 – 4. 9 – 17. 

 
Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden 
van de aarde in bedwang, om te voorkomen dat er een wind over land of op zee of door de 
bomen zou waaien. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het zegel van de 
levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te 
brengen aan het land en de zee riep hij met luide stem toe: ‘Laat het land en de zee en ook 
de bomen nog ongemoeid! Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van 
zijn dienaren aanbrengen.’ Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen: 
honderdvierenveertigduizend in totaal, afkomstig uit elke stam van Israël. (…) 



Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, 
van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de 
troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en 
van het lam!’ Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze 
bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: ‘Amen! Lof, 
majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in 
eeuwigheid. Amen.’ 
Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze 
vandaan?’ Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit 
de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed 
van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem 
te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer 
lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het 
lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven 
brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’ 
 

L: Lof zij U Christus; 

A: In eeuwigheid. Amen 

 

Orgelspel : 737, 1 – 6: Jeruzalem mijn vaderstad, mijn moederhuis 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Verkondiging 

 

Orgelspel : 754: Liefde Gods die elk beminnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Dank- en Voorbeden 

Met als acclamatie: 

A; God, wees ons genadig en zegen ons 

Laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, 

Dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 

In heel de wereld uw reddende kracht 

(ps. 67, 2-3) 

 

Hoor ons, God, als wij in stilte tot U bidden: 

 

Stil gebed 

 

“Onze Vader” 

 

Allen gaan staan 

 

Wegzending en Zegen  

Amen 

  



Allen gaan zitten. 

 

Orgelspel: 769: Eens als de bazuinen klinken 

 

Nadat de voorganger en ouderling elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

Voor de gebruikelijke drie collectes,voorde gemeente, diakonie en kerkvoogdij, staan schalen 

klaar bij de uitgang. 

 

 


