
Zondag 1 augustus 2021   10.00 uur 

Voorganger: ds. Nees Cluistra  organist: Cees vd Slik 

Thema: ‘Een geopende hemel’ 

Orgelspel 

mededelingen 

Zingen: Psalm 97 : 1 en 5 

Groot Koning is de Heer. / Volken bewijst Hem eer, 
breek uit in jubel, aarde / nu Hij de macht aanvaardde. 
De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd. 
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht 
in de verborgenheid. 
  
Gij die God liefhebt, haat / hetgeen Hem tegenstaat. 
Hij heeft zijn hart ontsloten / voor al zijn gunstgenoten. 
Hij redt u uit de hand / van die u overmant; 
uw leven is bewaard / bij Hem die heerst op aard; 
de HEER strijdt aan uw kant. 

  

Stil gebed /   Bemoediging en groet 

Aanvangswoord: Jes. 29:11-14 

Zingen: Kyrië (Sela) door Marjolein/Erica/ Helga   

Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Als onze dagen donker zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe ver het licht kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Als wij vermoeid en zoekend zijn; 
U bent dichtbij. 
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
 
Als wij verdwalen in de tijd; 
U bent dichtbij. 
U bent er tot in eeuwigheid. 
Heer, blijf heel dichtbij. 
 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison. 



 
 

Wegwijzing: Efeze 4 : 25 – 5:2 
 
Zingen: Gezang 476 : 5 
 
Levensvorst, U loven de geslachten, 
en tot uw verborgen tijd 
blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 
't einde van haar bange strijd. 
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, 
uit die hoge heilsverwachting leven, 
tot zij op de jongste dag, 
met U triumferen mag. 

 
Gebed 
 
Kindermoment: Luisterlied: Van A tot Z 
https://www.youtube.com/watch?v=uCjB8cqlKds&t=24s 
 
Gemeentemoment met bijdrage van Jaap Kleijn  
 
Zingen: Lied 747 : 3 en 4 
 
Dan zien wij met verblijden 
Hem die ons hart beleed, 
de Heer die door zijn lijden 
de hemel opendeed 
en alle patriarchen 
met de profeten saam, 
apostlen, martelaren, 
verlosten in zijn naam. 
  
Ook ons zal God verlossen 
uit alle pijn en nood, 
van 't woeden van de boze, 
van 't vrezen voor de dood, 
van aarzelen en klagen, 
verdriet en bitterheid, 
van alles wat wij dragen, 
van 't lijden aan de tijd. 
  

Lezen: Openbaring 5 

zingen: Zingende Gezegend 98: 1,2 en 5  (melodie Gez. 330 / Lied 769) 

1 
Wie is waard de rol te nemen 
die het heil voor ons ontsluit? 
Wie kan zeven zegels breken, 
zeggen wat de Schrift beduidt? 
Niemand heeft er ingekeken, 
niemand legt de toekomst uit. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uCjB8cqlKds&t=24s


 
2 
Eén is waard het boek te lezen 
staande voor Gods hoge troon: 
slechts de leeuw die lam wil wezen, 
koning met een doornenkroon – 
Hij, verrezen, zal genezen; 
wie een slaaf was, werd een zoon! 
 
5 
Zie, het boek van Gods historie 
is ontsloten, en het wacht 
tot het volk van zijn victorie 
zingen zal uit alle macht: 
Lof, aanbidding, wijsheid, glorie, 
zij het Lam, voor ons geslacht! 
 

Preek  ‘Wie verdient het de boekrol te openen?’ ’ 

Zingen : ‘Ik zal er zijn’ (Sela) door Marjolein/Erica/ Helga 

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. 
 
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. 
 
 ‘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’. 
 
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. 
 
‘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’. 

 

Gebeden 

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk 3. Onderhoud Dorpskerk 

 



Slotlied: Lied 754 Liefde Gods die elk beminnen.. 

 
Liefde Gods die elk beminnen 
hemelhoog te boven gaat, 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad. 
Jezus, een en al ontferming, 
daal van uit den hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer. 
 
God almachtig boven mate, 
die zo nederig verscheen, 
keer opeens terug en laat ons 
nooit meer, nooit meer hier alleen. 
Laat ons in de kerk U prijzen 
met uw heiligen omhoog 
tot in 's hemels paradijzen 
wij U zien van oog tot oog. 
 
Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
o voltooi het: maak ons rein, 
tot de wereld is gewonnen 
en in U hersteld zal zijn, 
tot wij eeuwig bij U wonen, 
schrijdende van licht tot licht, 
leggend onze gouden kronen 
zingend voor uw aangezicht. 
 

Zegen (Amenzang) 
 
 
 


