
angels watchin’ over me, my Lord
Pray the Lord my soul to take,
angels watchin’ over me.

All night, all day, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
All night, all day, 
angels watchin’ over me.

- Zingen: Blijf met uw genade bij ons 
              Allen: 3x  
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
Ja, blijf met uw genade bij ons, op onze wegen.

- Zegen, waarna we met de WelcomeSingers zingen: Nu wij uiteengaan

1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: Ga met God! Vaya con Dios 

en à Dieu!

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: ga met uw licht voor hen 
uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: Ga met God! Vaya con Dios 

en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg: vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: Ga met God! Vaya con Dios 

en à Dieu!
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- WelcomeSingers zingen: Lead me, Lord
Lead me, Lord, lead me in Thy righteousness, make Thy way plain 
before my face. (2x)
For it is Thou, Lord, Thou Lord only, that makest me dwell in safety. (2x)

- Woord van welkom

- Intochtslied: Psalm 84: 1, 2 (staande)

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof.

- Stil gebed, votum en groet 

- WelcomeSingers zingen: Wie op uw woord vertrouwt (uit: ‘Tegen het 
donker’ van Sytze de Vries) WelcomeSingers: couplet 1, 3; allen: 
couplet 2, 4

2

Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
 
Amen. Amen.

- Collecten. All day, all night. (NLB lied 249)

All night, all day, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
All night, all day, 
angels watchin’ over me.

Day is dyin’ in the west, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
Sleep, my child, and take your rest; 
angels watchin’ over me.
All night, all day, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
All night, all day, 
angels watchin’ over me.

Now I lay me down to sleep, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
Pray the Lord my soul to keep, 
angels watching over me.

All night, all day, 
angels watchin’ over me, my Lord. 
All night, all day, 
angels watchin’ over me.

If I die before I wake, 
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David is daar met harp en al, 
koormeester van de stad, 
Maria, denkend aan de stal, 
zingt het magnificat; 

Jeruzalem, mijn vaderhuis, 
mijn moederstad, wanneer 
zal ik u zien? Wij zijn op reis 
naar u en naar de Heer

- Dankgebed en voorbeden, Onze vader (zingend)

Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.
 
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
 
Onze Vader in de hemel,
geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
 
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
 
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.

10

Wie op uw woord vertrouwt, O God, 
als schild tegen het kwaad, 
aanschouwt uw liefde in het licht 
dat hier te branden staat.
Gij houdt uw vleugels uitgebreid 
als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid 
is ons een goede wacht.

Zegen dit huis, waarin uw licht 
de duisternis weerspreekt, 
waar dromen worden tot gebed 
dat ooit uw Rijk aanbreekt, 
waar uw gemeente adem schept, 
zich aan de lofzang laaft, 
zij zingend van uw Geest geniet, 
en zich reisvaardig maakt.

Met alwie ons zijn voorgegaan, 
wie aan de nacht onttoog, 
houden wij, aan elkaar gehecht, 
uw Naam met liefde hoog. 
Hen te gedenken wijst het spoor 
dat Gij met mensen gaat. 
Laat onze weg ook teken zijn 
dat Gij ons niet verlaat.

Gezegend huis, dat op U bouwt 
en torent in de tijd, 
dat reikhalst naar de stad van goud, 
naar vrede wereldwijd. 
Godlof, in onze steenwoestijn 
biedt Gij uw loofhut aan! 
Roep ons tot pelgrims die van hier 
gezegend verder gaan. 
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- Signaal: Tot aanbidding gelokt

Een schitterende  bundel teksten 
Zingt ons vandaag tegemoet
Eén wijds panorama van beloften
Over de luister van de Heer die ons beschijnt
in een land waar de zon niet meer nodig is.
Je God zal voor je schitteren, 
geen rouw meer, Hij wist alle tranen.

Wij worden opgetild in een groots loflied.
Lof en wijsheid, dank en eer, macht en glorie
komen Hem toe, voor eeuwig.
De woorden verzachten de ziel, 
harten gaan open, we worden vloeiend 
en stromen als de waterbronnen van het leven.

Of zijn de woorden me te machtig?
Mijn alledaagse scheuren en breuken:
wat weten die teksten daarvan?
De pijnen in de hoeken van mijn ziel, 
ze zingen zich niet zo gemakkelijk vrij.

Maar dan hoor ik het koor van alle heiligen 
en hen die mij zijn voorgegaan. 
En die ene die van mij heeft gehouden, en nog.
Voor jou zal ik zingen!
En ik zing me vrij
tot God die leeft.

- Zingen: Gezang 265: 1, 2, 4, 5

Jeruzalem, mijn vaderstad, 
mijn moederhuis, wanneer 
zal ik u zien zoals ge zijt, 

4

 Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog 
om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk 
de weg ten einde lopen, 
een met het heilig trekkend volk 
in liefde en in hope. 
     Refrein 

- Meditatie: Verbonden met hart en ziel 

- Zingen: Gezang 265: 8, 9, 12, 13, 15, 21

De heiligen staan in het licht 
en kijken honderd uit 
van aangezicht tot aangezicht 
met God en met zijn bruid. 

Jeruzalem, die grote stad, 
mijn God was ik er maar 
op 't vrolijk heilig huwelijk 
een van de gasten daar. 

De stroom des levens vloeit maar aan, 
de straten in en uit 
waarlangs de hoge bomen staan, 
het groene levenskruid. 

En engelen zitten op een rij 
als vogels in een boom, 
de vreugde gaat er nooit voorbij, 
het is als in een droom. 
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Jakob en Esau, en hij dacht daarbij aan wat er in de toekomst zou 
gebeuren. 21Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de beide zonen 
van Jozef zegenen; daarna knielde hij neer, steunend op de greep van 
zijn stok. 22Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al 
over de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente 
dan mee te nemen.

- WelcomeSingers zingen: De heiligen, ons voorgegaan (NLB 728)
Allen: het refrein

De heiligen, ons voorgegaan, 
hebben hier niets verworven, 
maar zijn aan 't einde van hun baan 
als vreemdeling gestorven. 
Maar zij geloofden dat Gods hand 
die hen tot daar geleid had 
in 't beter, hemels vaderland 
een stad voor hen bereid had. 
 
 Refrein:  Geprezen zij zijn naam! 
                Hij deed hen veilig gaan! 
                Komt, zingen wij tesaam 
                met alle heiligen! 

Zij trokken uit als Abraham, 
door God de Heer geroepen 
zonder te weten waar hij kwam, 
om 't land van God te zoeken. 
Zij zijn gestorven in zijn naam 
en hebben niets geweten 
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 
mij niet uw God te heten. 
    Refrein
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de bruid van onze Heer? 

Daar is geen pijn en geen verdriet, 
geen afgunst en geen nijd, 
en angst en armoe zijn er niet 
maar altijd vrolijkheid. 

En zeker is geen ziekte daar, 
geen ongeluk, geen dood, 
geen boze duivel, geen gevaar 
en geen gebrek aan brood. 

God geve mij, Jeruzalem, 
dat ik eens op een dag 
een pelgrim aan uw poorten ben 
en dat ik binnen mag. 

- Gebed om licht

Hemelse Vader, geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen om een lach te ontlokken,
licht in mijn oren om uw stem te vernemen,
licht op mijn tong om een vuur te ontsteken,
licht in mijn hartstocht om liefde te zijn,
licht in mijn denken om uw dag te zien dagen,
licht op mijn schouders om vrede te dragen,
licht op mijn hoofd om een teken te zijn,
licht in mijn lied om uw goedheid te eren,
licht in mijn tranen om mensen te troosten,
licht in mijn hart om een lichtbron te zijn.

- WelcomeSingers zingen: Liefde
  gemeente zingt vers 4, 5 en 6 
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1. Kon ik alle talen spreken, 
stemden engelen mijn tong, 
mocht de liefde mij ontbreken, 
ik zou galmen als een gong.

2. Had ik gaven van profeten, 
droeg mijn wijngaard goede vrucht, 
wist ik al wat is te weten, 
zonder liefde blies ik lucht. 

3. Was ik gul, onovertroffen, 
bracht ik wonderen teweeg, 
gaf mijn eigen lijf als offer, 
zonder liefde bleef het leeg.

4. Liefde heeft een lange adem, 
is niet praalziek, niet jaloers; 
zij kent woorden van genade, 
spreekt verwijtend noch platvloers.

5. Liefde is niet zelfgenoegzaam, 
zij vergeldt geen kwaad met kwaad; 
zoekt waarachtig en behoedzaam 
naar een ander lied dan haat.

6. Alles weet ze, alles draagt ze, 
alles hoopt ze vroeg of laat, 
tegen alles in volhardt ze, 
tot het uiterste in staat.

- De Bijbel open: Hebreeën 11: 8-22
 
Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op 
weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg 
zonder te weten waarheen. 
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9Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd was maar hem 
nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-erfgenamen 
van de belofte, woonde hij daar in tenten 10omdat hij uitzag naar een 
stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. 11Door 
haar geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en 
niet meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te 
verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had 
gedaan. 12Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, zo veel 
nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, ontelbaar als 
zandkorrels op het strand langs de zee.

13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen 
werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze 
zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en 
gasten. 14Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar 
een vaderland. 15En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit 
ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 
16Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. 
Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en 
heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

17Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak 
als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn 
enige zoon te offeren. 18Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door 
Isaak zul je nageslacht krijgen,’ 19zei hij bij zichzelf dat het voor God 
mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg 
hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding. 20Door zijn geloof 
zegende Isaak 
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