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VOOR DE DIENST 

 

Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.  
 

Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
 

We gaan staan 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 

We ZINGEN Vrede voor jou. Mel. Lied 276 
 

Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn.  
Jij maar alleen, jij met je vrienden,  
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen,  
vergeving, nieuwe moed,  
voor jou en iedereen. 
 

U die ons kent, U die ons aanvoelt,  
U die de hele wereld draagt: 
kom naar ons toe, leer ons te leven,  
help ons te zien wat ieder vraagt,  
tijd om te leven, kans om te zijn,  
een plek om nu en ooit,  
gezien, aanvaard te zijn.  

 

Groet 
v.:de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U.  
 

Beginwoorden  
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.  
 
We gaan zitten.  
 

We ZINGEN Lied 213: 1, 4 en 5.  
Cantorij: vers 1; Allen: verzen 4 en 5 
 

  Morgenglans der eeuwigheid, 
  licht aan ’t eeuwig licht onttogen, 

stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 
  



 

Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij, met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 

 

Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

 

Kyriëgebed en Gebed om de Heilige Geest 
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, want zijn 

barmhartigheid kent geen einde. 
v: Kort gebed 
 

We ZINGEN samen met de cantorij: Lied 299-E  
 

  Heer, ontferm u,  
  Heer, ontferm u,  
  Christus, ontferm u,  
  Christus, ontferm u,  
  Heer, ontferm u over ons,  
  Heer, ontferm u over ons.  
 

  Glorie, glorie aan God hoog in de hemel  
  en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.  

Wij loven U, aanbidden U,  
vereren en zegenen U.  
Wij danken U om uw glorie!  
Hemelse koning, God over allen,  
Vader van mensen!  
Jezus Messias, één met de Vader,  
Lam van God, die wegdraagt de zonden  
van heel onze wereld:  
geef uw ontferming!  
Heilig, heilig zijt Gij alleen  
Heer, Allerhoogste,  
Jezus Messias, heilige Geest,  
glorie van God!  
U alle eer, nu en altijd.  
Amen, amen, amen. 

 

De DIENST van het WOORD 
 

Moment met de kinderen 
  



Eerste Schriftlezing: Romeinen 8 : 18 – 26 
We ZINGEN Lied199 
Cantorij:  
  Koester de namen die wij hier gedenken, 
  dat zij geborgen zijn in uw genade, 
  dat zij gekend zijn bij U en bij ons.  
Allen: 
  Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
  zegen ons allen met het licht van uw ogen.  
Cantorij: 

Zie met ontferming naar onze aarde, 
houd in uw hoede wie haar bewonen. 
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.  

Allen: 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen.  
 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 24 : 29 – 36 en 42 – 44 
 
We ZINGEN Lied 769: 1 en 6. 
 

Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is Uw pleit beslecht. 
 

Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

 

Overdenking 
We ZINGEN  Lied 756: 1, 2, 3 en 6 
Cantorij: verzen 1 en 2; Allen: verzen 3 en 6 
 

Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 

Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 

Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion, waar zijt ge dan? 
 



Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 

  die onze Herder zijt! 
 
Geloofsbelijdenis 
v:  Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
  en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God. 
  Hoor Israël! 
g:  DE HEER IS ONZE GOD.  
  DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.  
v:  Gij zult de Heer uw God liefhebben 
  met geheel uw hart 
  en met geheel uw ziel  
  en met geheel uw kracht 
  en uw naaste als uzelf. 
g:  AMEN. 
 

We ZINGEN Lied 754: 1 en 3. 
Cantorij: vers 1; Allen: vers 3 
 

  Liefde Gods die elk beminnen 
  hemelhoog te boven gaat, 
  kom in onze harten binnen 

  met uw milde overdaad. 
  Jezus, één en al ontferming, 
  daal vanuit de hoge neer 
  met uw heerlijke bescherming 
  in ons bevend hart, o Heer 
 

  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. 
 

De DIENST van de GEDACHTENIS 
 

Inleidende woorden door de voorganger 
Lezing van een gedicht 

 
We ZINGEN Lied 961 
 
Cantorij: één maal; Allen: één maal 
 

Niemand leeft voor zichzelf  
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe. 

 



We noemen de namen van de gemeenteleden 
die na 22 november 2020 van ons zijn heengegaan  
 

Heiltje Verbeek – den Dekker  
 

Cornelis Hulzebos 
 

Adriana Abramina van Stel – Adriaanse 
 

Wivine Maria Cornelia Kooiman – Buise 
 

Hermanus Cornelis Gerritsen van der Hoop 
 

Magdalena Hillegonda de Kok –  Tensen 
 

Willem Johannes Corbet 
 

De cantorij zingt Lied 962: Wat ik gewild heb… 
 

  Wat ik gewild heb / wat ik gedaan heb 
  wat mij gedaan werd / wat ik misdaan heb 
  wat ongezegd bleef / wat onverzoend bleef 
  wat niet gekend werd / wat ongebruikt bleef 
  al het beschamende / neem het van mij 
  en dat ik dit was / en geen ander 
  dit overschot van /stof van de aarde: 
  dit was mijn liefde / Hier ben ik. 

 

We steken een waxinelichtje aan voor onze eigen dierbaren  
die korte of langere tijd geleden zijn overleden. 
 

Terwijl dit plaatsvindt, ZINGEN we: Lied 598: Als alles duister is… 
 

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 

 

We luisteren naar 2 Corinthiërs 4 : 18 en 5 : 1 
 

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare, 
want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.  
Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, 
we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning  
in de hemel.   
 

We ZINGEN- Lied 608: 1, 2 en 3 
Cantorij: verzen 1 en 2; Allen: vers 3 
 

  De steppe zal bloeien 
  de steppe zal lachen en juichen. 
  De rotsen die staan 
  vanaf de dagen der schepping 
  staan vol water, maar dicht 
  de rotsen gaan open. 
  Het water zal stromen, 
  het water zal tintelen, stralen, 
  dorstigen komen en drinken. 
  De steppe zal drinken 



  de steppe zal bloeien. 
  de steppe zal lachen en juichen. 
 

  De ballingen keren. 
  Zij keren met blinkende schoven. 
  Die gingen in rouw 
  tot aan de einden der aarde, 
  één voor één, en voorgoed, 
  die keren in stoeten. 
  Als beken vol water, 
  als beken vol toesnellend water, 
  schietend omlaag van de bergen. 
  Met lachen en juichen – 
  die zaaiden in tranen, 
  die keren met lachen en juichen. 
 

  De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan  
en onder stenen bedolven: 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, 
een stem zal ons roepen: Ik open  
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 

 

De DIENST van het ANTWOORD 
 

Gebeden: 
dankgebed - voorbeden - stil gebed  oecumenisch Onze Vader 
g:  ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT, 

UW NAAM WORDE GEHEILIGD. 
UW KONINKRIJK KOME. 
UW WIL GESCHIEDE, OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD. 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID 
IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 

Mededelingen  
 

We staan stil bij de collecten:  
  eerste collecte: diaconie 
  tweede collecte: pastoraat en eredienst 
  derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  



 
De cantorij zingt: An Irish Blessing. 
 

May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your face. 
May the rain fall soft upon your fields. 
And until we meet again, until we meet again, 
may God, may God hold you in the palm of his hand.  
 

May the sun make your days bright, 
may the stars illuminate your nights. 
May the flowers bloom along your path, 
your house stand firm against the storm.  
And until we meet again, until we meet again, 
may God, may God hold you in the palm of his hand.  
 

WEGZENDING en ZEGEN 
 

We gaan staan: Wegzending en Zegen 
v: ……………………. 
 
g:  
 
We ZINGEN: Tussentijds 191. Mel. Liedboek voor de Kerken Gezang 412 
 

  Nu nog met halve woorden, hier en daar,  
kijkend in donkere spiegels, bijna waar,  
blijven wij vreemden die zien en weer vergeten,  
doen in den blinde wat moet, maar ongeweten.  
Dan, eenmaal, wordt wat niet bestaat: wij zullen opengaan 
en zien en horen, oog in oog, van mens tot mens verstaan. 

 

Weten voorbij aan alle angst en schijn,  
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn.  
Lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen  
rusten in licht als leeuw en lam tezamen.  
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij, ontketend, onverbloemd.  
Nu nog in tranen, dan getroost en met mijzelf verzoend.   
 
Orgelspel 


