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Orgelspel 
 
Opwekking 498 
Er is een stad 
met gouden straten, 
vol van Jezus’ heerlijkheid. 
Er is een weg 
die daarheen leidt; 
daar is leven in eeuwigheid. 

 
 
 
Alleen door U, alleen door U, 
alleen door uw dood, 
uw liefde zo groot. 

 
Nooit meer rouw, nooit meer tranen, 
nooit meer lijden, nooit meer nood, 
nooit meer pijn, nooit meer ziekte, 
nooit meer onrecht, nooit meer dood. 
 
Refrein: 
Alleen door U, alleen door U, 
alleen door uw dood, uw liefde 
zo groot. 
Oh, de schuld is afbetaald, 
we kunnen eeuwig leven; 
nu is er weer hoop, 

alleen door U. 
Oh, eens zien wij uw gezicht 
en iedereen zal dansen 
in de stad van onze God; 
alleen door U.

 
Altijd licht, altijd vrede, 
altijd blijdschap, altijd feest, 
altijd wijn die blijft stromen 
op het grote bruiloftsfeest. 
 



Opwekking 818 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 
 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
 
(Refrein 2x) 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
 
  



Welkom 
Zingen opwekking 428 
1 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was 
dood 
En blind, maar nu kan 'k zien. 

2 
Genade die mij heeft geleerd 
Te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem 
keer 
Dat God mij nooit verlaat. 

3 
Want Jezus droeg mijn 
zondelast 
En tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 
 

4 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 

 
Bemoediging en Groet 
 
Gedachtenismoment 
In memoriam 
 
Gedenksteen 
 
Zingen Johannes de Heer 199:1,3 
1 
Eens zal op de grote morgen 
klinken het bazuingeschal, 
dan zal Jezus wederkomen 
als de Rechter van 't heelal. 

KOOR: 
Wie zal op die grote morgen 
buigen voor die Majesteit? 
Wie zal op die grote morgen 
vluchten voor die heerlijkheid? 

3 
Eens zal op de grote morgen 
Jezus macht worden erkend: 
dan zal ieder mens beseffen, 
dat Gods woord geen leugens kent. 
  



Gebed 
 
Kinderen mogen naar de nevendienst 
 
Lezing Openbaring 21:1-4, 21:9-11, 22:1-5 
 
Overdenking “Eind goed, Al goed” 
 
Zingen Lichtstad met uw poorten 
Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wondere stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men hier op aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 
 
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 
Luisteren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Schoon tehuis voor moede pelgrims 
Komend uit de zandwoestijn 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein 
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luisteren naar zijn liefdestem 
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 
Luisteren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
Eeuwigheidszondag 
 
Inleiding 
 
Gedenken 
 
Zingen Opwekking 585 
Er is een dag 
Waar al wat leeft al lang 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 
Heerlijkheid. 

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

 
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! 



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 terug komt, 
Deel je in zijn heerlijkheid. 
 
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 
 
Gebedstijd 
 
Zingen Gezang 300:1,2,4,6 
1    
Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
2    
Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
  



4    
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
6    
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 
 
Zegen 
 
Collecten bij de uitgang 
 
Orgelspel 
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