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Heel hartelijk welkom in deze dienst.  
Voorganger: Ds Gert de Ruiter 
Organist: Rogier Postma 
Muziekgroep  olv Maaike Heil 

 
Orgelspel 
 
Aansteken paaskaars door ambtsdrager 
Mededelingen 
 
Bemoediging en groet      
 
Opwekking 123 Groot is Uw trouw o Heer 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart, 
Dat bewijst Gij ook nu. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
Aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
Blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Gebed 



Lezing Johannes 11:1-44 
 
Opwekking 770 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 
 
'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' 
 
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 
 
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 
 
Verkondiging: Wat zou Lazarus zeggen over corona?  
Opwekking 618 Jezus hoop van de volken 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden van de dood. 



U bent de hoop in ons bestaan. 
U bent de rots waarop wij staan. 
U bent het licht 
Waardoor de wereld God kan zien. 
 
U won van de dood, droeg onze pijn. 
Nu mogen wij dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
Levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof... 
 
Voor- en dankbeden  
 
Gedachtenismoment 

- Inleiding 
- Opwekking 585 Er is een dag 

Er is een dag 
Waar al wat leeft allang op wacht, 
Een dag van blijdschap, 
Als heel de schepping wordt bevrijd. 
En op die dag, 
Dan komt de Heer en haalt zijn 
bruid, 
Die rein en stralend 
Opgaat in zijn heerliikheid. 

 
Spoedig zullen wij Hem zien 
En voor altijd op Hem lijken 
En Jezus kennen 
Zoals Hij is, amen! 
Nooit meer tranen, nooit meer pijn, 
Want wij zullen met Hem leven 
In zijn nabijheid, voor altijd. 
Amen, amen! 

 
Er klinkt geschal, 
Wanneer de graven opengaan 
En doden opstaan, 
Voor eeuwig levend door zijn kracht. 
Hun aardse tent 
Wordt nu bekleed met heerlijkheid, 
De dood verzwolgen, 
Overwonnen voor altijd. 
 

Dus kijk omhoog 
En zie wat nog verborgen is, 
Maar wat beloofd is, 
Dat blijft in alle eeuwigheid. 
En als je lijdt, 
Weet dat het maar voor even is. 
Als Jezus terugkomt, 
Deel je in zijn heerlijkheid. 

- Gedachtenis 
  



- Gezang 416 (NLB) Ga met God 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
 
Zegen 
Orgelspel 
Collecte bij de uitgang  
 
Adventsproject kindernevendienst 
Tijdens de adventsperiode zullen we voor de kindernevendienst gebruik 
maken van het adventsprogramma “Dicht bij het licht” van Bijbelbasics. 
Twee zondagen (29 november en 13 december) komen we met de 
kinderen samen en twee zondagen (6 december en 20 december) kunnen 
de kinderen kijken naar een online filmpje van de 
kindernevendienstleiding. We gaan tijdens de adventsweken op expeditie, 
op zoek naar het licht. Elke zondag doen de kinderen opdrachten met de 
expeditiekaart die bij het project hoort. Deze kaart wordt zondag 29 
november voor het eerst gebruikt en gaat mee naar huis. Zodat deze op 
de tweede adventszondag ook thuis gebruik kan worden. Vergeet 
vervolgens niet om op de derde zondag de kaart weer mee te nemen naar 
de kindernevendienst. . 
Ook krijgt elk gezin komende zondag een adventskalender “Dicht bij het 
licht” mee naar huis. Op deze manier hopen we dat we ondanks dat we 
niet elke zondag bij elkaar komen toch op kunnen toeleven naar Kerst.  
de kindernevendienstleiding 


