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Orgelspel + dwarsfluit 
 
Welkom 
 
Groet en bemoediging 
 
Ps. 136 : 1, 3 en 13 
 
1. Loof de Heer, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 

3. Loof Hem die de hemel schiep, 
zijn verstand is grondloos diep. 
Hij bereidde zee en land. 
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

13. Aan de God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
Kyriegebed 
 
Glorialied 305 : 1, 2 en 3 
 
1. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! 
Vier de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht / vol van licht, 
zie ons vol ontferming aan! 
 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan!

3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

 
 
 
(Kinder) verhaal: “De toekomst die kwijt is”. 
 



Lied 771 : 1 en 3  
 
1. Ik weet van een stad die komen zal, 
een stad op een berg hoog boven het dal, 
met muren en poorten en lichten 
en mensen met blijde gezichten. 
Ik weet van een stad die toekomst heeft, 
Jeruzalem, dat wordt een feest. 
 

3. Ik weet van een stad op Sions top, 
een stad van de vrede dicht bij God, 
waar ander recht wordt gesproken, 
het kwaad wordt gehaat en gebroken. 
Ik weet van een stad waar je schuilen mag, 
Jeruzalem, eens op een dag.

 
 
Lezing : Matteüs 24 : 32 - 39 en 45 - 51 
 
32Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de 
zomer in aantocht is. 33Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. 
34Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 
35Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 
36Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de 
Zoon niet, alleen de Vader weet het. 37Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer 
de Mensenzoon komt. 38Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten 
en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39en 
zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn 
wanneer de Mensenzoon komt.  
45Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel 
om hun op tijd te eten te geven? 46Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. 
47Ik verzeker jullie: hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. 48Slecht is echter de dienaar die bij 
zichzelf zegt: Mijn heer blijft voorlopig nog weg, 49en die zijn mededienaren begint te slaan en het met 
dronkaards op een slempen zet. 50Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het 
niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, 51en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het 
lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden. 
 
 
 
Lied 664 : 2 en 3 
 
2. Wanneer zult Gij weer verschijnen? 
Komt het vragen nog te vroeg? 
Kent de herder nog de zijnen 
sinds Hij eens de wolven sloeg? 
Leid ons in de ware vrijheid, 
uw nabijheid – 
wolk en vuur zijn niet genoeg. 
 

3. Overal wordt U gebeden 
om het rijk dat komen gaat. 
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde 
waar de boom des levens staat! 

 
Overdenking 
 
Orgel / dwarsfluit (meditatief) 
 
Ter nagedachtenis (orgel en/of dwarsfluit op achtergrond bij noemen van namen en aansteken 
kaarsen!?!) 
 
Dankgebed 



 
Mededelingen 
 
Slotlied: 791 : 1, 2 en 6 
 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt.

6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Zegen 
 
Orgelspel 
 


