24 maart 2019 – 10.00 uur – AA Kramer
orgel: Jannes Munneke
schriftlezing: Pieter Hooghuis
Orde van dienst:
Bij binnen komen: “Welkom, welkom…” – filmpje.
Welkom door Arina.
Welkom in Gods huis- filmpje.
Votum en zegengroet.
GK ps 133
Wet:
Lied: https://youtu.be/Co9lj-iDIU0
Gebed:
Kinderen: De weg van Jezus door Jeruzalem.
Zingen: Kleurenlied.
Inleiding: volken.
Lezen: Openbaring 21: 1-22:5
Lied: “Breng dank aan de eeuwige” in Farsi: https://youtu.be/-AV04rzeiag
Preek.
Lied: LB 747 (LvdK288): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Filmpje foto’s gemeente.
Zingen: “Samen in de naam van Jezus”.
Gebed
Collecte – Joaz?
GK ps68: 11
Zegen.
Arina: en nu…doorpraten, koffie en gebak.

24 maart 2019 – 10.00 uur – AA Kramer
orgel: Jannes Munneke
schriftlezing: Pieter Hooghuis
Orde van dienst:
Bij binnen komen: “Welkom, welkom…” – filmpje.
Welkom door Arina.
Welkom in Gods huis- filmpje.
Votum en zegengroet.
GK ps 133
1 Kom, zie, hoe goed, hoe lieflijk is 't als zonen
van Israels huis als broeders samenwonen,
in vrede bij elkander zijn.
Het is als olie, kostelijk en fijn,
die naar Gods heilig voorschrift is bereid,
waarmee de priester wordt gewijd.
2 Als olie die Aärons hoofd besproeide
en langs zijn baard en mantel nedervloeide,
is hun eendrachtig samenzijn.
Het is als Hermons dauw zo fris en rein,
een dauw, die door het vroege licht bestraald,
op Sions bergen nederdaalt.
3 Op Sions berg gebiedt de Heer de zegen,
daar wordt genade en vrede rijk verkregen,
het leven tot in eeuwigheid.
Wet:
Lied: https://youtu.be/Co9lj-iDIU0
Gebed:
Kinderen: De weg van Jezus door Jeruzalem.
Zingen: ‘Kleuren’ door de kinderen met Jochum en Theo:
Alleen de kinderen:
Refrein:
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw
Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kun je
heel veel dingen doen
kleur een leuke kleurplaat

maak een schilderij
kneed een prachtig beeld met
mooie kleuren klei
Refrein:
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw
Alles wat God gemaakt heeft
is door Hem gekleurd
en door al die kleuren
word je opgefleurd
zon en regen samen
kijk dan eens omhoog
en zie al die kleuren in de regenboog
De hele gemeente meezingen met de kinderen:
Refrein:
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Inleiding: volken.
Lezen: Openbaring 21: 1-22:5
211Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn
voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem
opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de
mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen
pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5

Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat

hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de
alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met
water dat leven geeft. 7Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind
zijn. 8Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke
dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun
deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’

9

Een van de zeven engelen met de offerschalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen

kwam op me af en zei: ‘Ik wil je de bruid laten zien, de vrouw van het lam.’ 10Ik raakte in vervoering,
en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de
hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als
van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten
en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf
stammen van Israëls zonen. 13Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden
drie, vanuit het zuiden drie en vanuit het westen drie. 14De stadsmuur had twaalf grondstenen, met
daarop de namen van de twaalf apostelen van het lam. 15Degene die met mij sprak had een gouden
meetstok om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten. 16De stad was vierkant, even
lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetstok: twaalfduizend stadie, zowel in de lengte als in de
breedte en in de hoogte. 17Hij mat de stadsmuur: honderdvierenveertig el, in gewone mensenmaat,
die ook engelenmaat is. 18De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver goud,
helder als glas. 19De grondstenen van de stadsmuur waren versierd met allerlei edelstenen. De eerste
was van jaspis, de tweede van lazuur, de derde kornalijn, de vierde smaragd, 20de vijfde sardonyx, de
zesde sarder, de zevende olivijn, de achtste aquamarijn, de negende topaas, de tiende turkoois, de
elfde granaat en de twaalfde amethist. 21De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een
parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. 22Maar een
tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23De
stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is
haar licht. 24De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25De
poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26De volken zullen
in haar hun lof en eer komen betuigen. 27Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met
gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven
staan, het boek van het lam.
221Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong
aan de troon van God en van het lam. 2In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten
van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De
bladeren van de boom brachten de volken genezing. 3Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek
rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren 4en
hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. 5Het zal er geen nacht meer zijn en

het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht
zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
Lied: “Breng dank aan de eeuwige” in Farsi: https://youtu.be/-AV04rzeiag
Preek.
Lied: LB 747 (LvdK288): 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1 – allen
Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.
3 – allen
Dan zien wij met verblijden
Hem die ons hart beleed,
de Heer die door zijn lijden
de hemel opendeed
en alle patriarchen
met de profeten saam,
apost'len, martelaren,
verlosten in zijn naam.
4 – vrouwen
Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van 't woeden van de boze,
van 't vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van 't lijden aan de tijd.
5 – mannen
Ja, Hij zal ons geleiden
in 't schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

6 – vrouwen
Dan breekt muziek van snaren
aan alle kanten uit
een niet te evenaren,
een goddelijk geluid.
De engelen omringen
met heil'gen tesaam
de troon van God en zingen
de glorie van het Lam.
7 – mannen
Dan zijn wij aangezeten
in Gods verheven zaal,
en zullen met Hem eten
het eeuwig avondmaal.
Dan schenkt de boom des levens
ons vrucht in overvloed,
en van de stroom des levens
drinken wij daar met God.
8 – allen
Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Filmpje foto’s gemeente.
Zingen: “Samen in de naam van Jezus”.
1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij het loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.
2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gebed
Collecte – Joaz?
GK ps68: 11
11 O Israël, u dankt uw macht
alleen aan God, die u gedacht;
blijf Hem dan ook gedenken.
Heer, toon uw kracht, houd ons in stand,
dan brengen U van alle kant
de koningen geschenken.
Zij stromen samen van alom,
want, Here, naar uw heiligdom
gaat uit hun sterk verlangen.
Ter wille van uw tempel, Heer,
brengt U Jeruzalem tot eer,
daar zult U lof ontvangen.
Zegen.
Arina: en nu…doorpraten, koffie en gebak.

