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Voorganger 
Ds. Niels den Hertog 

 

 
Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:         Psalm 124 : 1, 3 en 4 (LvK) 

1 Laat Israël nu zeggen blij van geest; 

Indien de Heer niet bij ons was geweest, 

toen vijandschap rondom was opgestaan, 
indien de Heer niet bij ons was geweest, 

Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 
 

3 Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, 
wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 

De vogelaar, die ons geen vrede liet, 

wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af; 
wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 
 

4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 

Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 

Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 
Ons heil is in de naam van God de Heer, 

die God, die d' aard en hemel heeft gemaakt. 

 
Gebed 
 

We lezen Ezechiël 37 : 1-14 
 

Uitleg voor de kinderen 

 

Zingen:               ‘Stil maar, wacht maar’ 
Nu gaan de bloemen nog dood, 

nu gaat de zon nog onder 

en geen mens kan zonder, 
water en zonder brood. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. (2x) 
 

Daar is geen zon en geen maan, 
daar zal God ons verlichten. 

Daar zullen alle gezichten, 

vol van Zijn heerlijkheid staan. 
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. (2x) 
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Zing voor de eeuwige dag, 

zing voor Zijn komst en zeg amen. 
Zing voor de Heer die ons samen, 

daar al van eeuwigheid zag. 

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. (2x) 
 

Verkondiging  

 
Zingen:          ‘God zal voor ons zorgen’, Sela 

Voor de wezen is Hij een vader, 

voor de weduwe een hoofd van het gezin. 
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis. 

Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis. 

  

God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 

Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 

Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
  

Voor de bange is Hij een schuilplaats, 

voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit. 
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond. 

Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op. 

 
God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 

Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 

Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
  

Hij zal over ons waken 

ieder uur van de nacht. 
Onze God gaat niet slapen. 

Hij houdt de wacht. 

 
God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 

Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 
God zal voor ons zorgen. 

Hij zal voor ons zorgen. 
Voor eeuwig leeft die hoop in ons. 

 

Gedenken van de overledenen 
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Zingen:             Gezang 91a : 1 en 3 (LB) 

1 Wie in de schaduw Gods mag wonen 
Hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen, 

Dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 

Beschermend om je heen als vriend 

En Hij bevrijdt je van het kwade, 
Opdat je eens geluk zult zien. 

 

3 Geen duister zal je overvallen 
Er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen 

Jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

Die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
Van liefde om hun tranen heen. 

 

Gebed 
 

Mededeling diakenen 

 
Zingen:         Gezang 769 : 1, 4 en 6 (LB) 

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. 

 

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 


