
Liturgie voor de dankdienst van

Op woensdag 9 maart om 13.30 uur
in Baptistengemeente Bethel Harlingen

Voorganger: R.E. Millenaar

Gerrit Mulder



Welkom en Gebed

Korte levensloop van Gerrit Mulder

Samenzang: Er is een God die hoort 
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal,
heerser van ’t gans heelal.
Want onze Schepper, Koning der aard,
heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard.
Ga dan naar Hem, nu ’t morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.

Bijdrage kleinkinderen 



Samenzang: Lichtstad met uw paarlen poorten 
Lichtstad met uw paarlen poorten,
wondere stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op dees’ aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Koor:  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 luisteren naar zijn liefdesstem.
 Daar geen rouw meer en geen tranen,
 in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit.
En de stroom van levend water,
door de gouden Godsstad vloeit.

Koor

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem.

Koor

Bijdrage Gerard Mulder 

Samenzang: O, Heer mijn God 
O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God..
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! (2x)

Als ik bedenk, dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God..
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! (2x)

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God..
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! (2x)

Bijdrage Rein Mulder 

Overdenking n.a.v. Psalm 121:2
Mijn hulp is van de Here, die hemel, zee en 
aarde gemaakt heeft. 

Dankgebed 



Samenzang: Ga met God en Hij zal met je zijn 
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen.
Met Zijn raad en troost en zegen,
ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden.
Over jou Zijn vleugels spreiden,
ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten.
in Zijn naam elkaar begroeten,
ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen 

Dankwoord

Bij het uitdragen luisteren wij naar: Op die dag 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
Heel de oude wereld verdwijnt:
De pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
Alle zorg en wanhoop verdwijnt:
De angst voorbij

Op die dag, in de hemel,
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw,
Op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
Dan zien we Uw macht en Uw pracht,
Op die dag.

   (Op die dag)
Op die dag, in de hemel, wat een dag, 
wat een vreugde zal dat zijn,
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied.
 
   (Op die dag)
Op die dag, in de hemel, wat een dag, 
wat een vreugde zal dat zijn,
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw
Op die dag.

   (zing met je hart)
Op die dag, in de hemel, wat een dag, 
wat een vreugde zal dat zijn,
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied.
En klinkt het overwinningslied.




