
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
  

Themadienst 1 mei 2016: 
Waar gaat het naar toe?  
Vragen over de Hemel 
herinnering en herkenning 

 
 
 

Liturgie 
OTH 91 
PS 16: 4 en 6 
PS 21: 13 
Openb. 5: 6-10, 6: 9-11, 20: 11-15 
Gez 297: 1,2 
Gez 299: 1,2,3,4 en 10 
OTH 331 
 

OTH 91: Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft 
Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die al het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja, geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op Zich nam. 
 
Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden, 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
 
Refrein 
 
Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht. 
 
Refrein 
 

OTH 331: Jezus leeft in eeuwigheid 
Jezus leeft in eeuwigheid, 
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van mij leven. 
 
Straks als er een nieuwe dag begint 
en het licht het van het duister wint, 
mag ik bij Hem binnengaan, 
voor Zijn Troon gaan staan, 
Hef ik daar mijn loflied aan. 
 
Refrein 
  
Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan.  
heffen wij dit loflied aan: 
  
Jezus komt in heerlijkheid, 
Zijn sjaloom wordt wereldwijd. 
Alle dingen maakt Hij nieuw. 
Hij is de Heer van ons leven.  
 

Om met elkaar verder over na te 
denken/spreken: 
- Waar denk je aan bij de Hemel? 
- Waar is jouw levensreis naar toe? 
- Verlang jij naar de Hemel? 

Gezang 299 
Voor alle heil'gen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 
Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
 
Maak al uw strijders in dit aards gevecht 
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja! 
 
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij een, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 
 
Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 
 

Gezang 297 
Toch overwint eens de genade, 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in 's Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan; 
uit aard' en hemel opgerezen 
vangt dan het nieuwe loflied aan. 
Als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 
 

Woorden bingo voor de preek 
Verlossing, Verdriet, Vrede, Pijn, Troon, Koning, Jezus, Lam, Getuigenis, Op weg, Kleding, Oordeel, Boek, Nieuwe aarde, Hemel, Hel, Licht, Duister, Amen  
 
Schrijf 5 kernwoorden op die de preek voor jou samenvatten en vergelijk die met elkaar: 


