
Liturgie voor zondag 25 november 2018 
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar met herdenking overledenen.  
Mmv Iena Pals – fluit en Bert Melis - piano 
  
Muziek vooraf 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of voor uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol. 
  
Als de kerkenraad binnen is, wordt in stilte geluisterd   
naar muziek, als voorbereiding op de dienst 
  
Luiden van de klok    - stilte 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en Zingen: NLB 283: 1, 3 en 5 
1 In de veelheid van geluiden,  
   in het stormen van de tijd, 
   zoeken wij het zachte suizen  
   van het woord, dat ons verblijdt. 
  
3 Want wij mensen op de aarde 
   raken van het duister moe. 
   Als uw hart ons niet bewaarde 
   sliepen wij ten dode toe. 
  
5 Die ons naam voor naam wilt noemen,  
   al uw liefde ons besteedt, 
   zingend zullen wij U roemen  
   en dit huis zingt met ons mee! 
  
Bemoediging en groet 
V: Vrede voor iedereen hier gekomen in de naam van de Heer!  
Vrede voor iedereen die op weg is met vragen 
A: Vrede voor iedereen die onderweg is met vertrouwen 
V: Vrede voor iedereen die onderweg is met verdriet 
A: Vrede voor iedereen die onderweg is met vragen en twijfel 
V: Vrede voor iedereen die de Eeuwige zoekt op zijn weg 
A: Vrede voor iedereen die God tegenkomt onderweg  
V: In zijn naam zijn we samen, en noemen we onze namen, God van de weg 
A: God van Licht en Leven, God van begin, einde en  
nieuwe begin. Amen 
  
Zingen: NLB 513: 1, 2 en 4 
1 God heeft het eerste woord.  
   Hij heeft in den beginne 
   het licht doen overwinnen,  
   Hij spreekt nog altijd voort. 
  
2 God heeft het eerste woord.  
   Voor wij ter wereld kwamen, 
   riep Hij ons reeds bij name,   
   zijn roep wordt nog gehoord. 
  
4 God staat aan het begin 
   en Hij komt aan het einde. 
   Zijn woord is van het zijnde  
   oorsprong en doel en zin. 
  

Inleiding op de dienst 

  



Gebed, afgesloten door het tweemaal zingen van (ZG3,38) 
   Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!  
   Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart! 
  

Zingen: NLB 887: 1, 2 en 3 
1 Wees stil en weet, Ik ben uw God. 
   Wees stil, en weet, Ik ben uw God. 
   Wees stil, en weet, Ik ben uw God. 
  
2 Ik ben het die u helen zal. 
   Ik ben het die u helen zal. 
   Ik ben het die u helen zal 
   
 3 Op U vertrouw ik, goede God.  
    Op U vertrouw ik, goede God. 
    Op U vertrouw ik, goede God. 
  
Muzikale toeleiding naar het moment van gedenken 
  

Inleiding op het gedenken van de namen van hen die gestorven zijn 
  
Het noemen van de namen en ontsteken van de kaarsen. 
  
Annie Steenstra      22 november 2017,  86 jaar 
Johan (Joop) Oosterhof   4 december   2017, 90 jaar 
Tineke Venhuis    9 december   2017, 90 jaar 
Wolter de Vries    15 december 2017,  76 jaar 
Riemt (Reint) Tip   17 december 2017,  85 jaar 
Geertje (Gé) Vos-Alveringh,   19 december 2017,  93 jaar 
Jentje Anna Dekker-Brakel,    26 december 2017,  76 jaar 
Geertruida Theodora (Truus)  
 Van Hal   13 januari      2018,  91 jaar 
Martha Groenwold-Mengers  14 januari      2018,  93 jaar 
Willemke Rodenboog  
(echtgenote van Sibrant Wiltjer)    22 januari    2018,  84 jaar 
Christiaan (Chris Vrijbloed)   5 februari      2018,  88 jaar 
Alie Luchies-Strootman   1 maart         2018,  84 jaar 
Theodorus Jozef Lebuïnus   
    Maria (Theo) Kemperink   13 maart       2018,  72 jaar 
Evert Willem Boelens    16 maart       2018, 79 jaar 
Aafien Steendam-Bierling  1 april           2018, 88 jaar 
Antje Bosma-de Blaauw  21 april         2018, 80 jaar  
Johan Simon Kuipers   23 april          2018,  96 jaar 
Berend Eeltje Pluister   1 mei       2018, 71 jaar 
Berend Henderikus (Bé) Westera   8 juni         2018,  80 jaar 
Wessel Doldersum   18 oktober    2018,  72 jaar 
Hilligje (Hillie) Veen    24 oktober   2018,  72 jaar 
Fenna Harmina Doornbos-Wichers   1 november 2018, 83 jaar 
  
Om de vijf namen zingen we NLB 598  

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. 
  
Iedereen wordt uitgenodigd een kaarsje te ontsteken voor wie hij of zij wil gedenken.  

Tussendoor zingen we NLB 598 

  
Gebed 
  

Muzikale afsluiting van moment van gedenken 
  



Lezen: Daniel 12: 1 t/m 3 en Mattheüs 5: 1 t/m 10 
  

Zingen: Rakelings Nabij lied 58: 1, 2 en 3 
(melodie NLB 713, tekst A.C. Bronswijk)  
1 Breng ons de pijn te boven, verlos ons van de nacht. 
Leer ons in licht geloven, dat op de morgen wacht. 
Al leven wij ten dode, Gebonden aan de tijd, 
Wees ons het woord, de bode, De taal van eeuwigheid. 
  
2 Leer ons die taal te spreken, als weerwoord op verdriet, 
als leven af moet breken, het oog slechts leegte ziet. 
Als wij vervuld van zwijgen het pad van raadsels gaan, 
wees dan de God van leven, die ons te na wil staan. 
  
3 Ga met ons mee langs wegen van afscheid en gemis, 
kom onze tranen tegen voor wat verloren is. 
Wij sterven hier ten leven, als zaad voor eeuwigheid. 
Wil ons uw uitzicht geven: een venster door de tijd. 
  

Verkondiging 
  

Meditatieve muziek 
  

Zingen: Zingend Geloven 8, 19: 1 en 2 
  
1 Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand 
als een teken dat ons leven in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent zien uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij uw belofte: een volkomen nieuw bestaan. 
  
2 Laat ons in de stilte groeien totdat op de jongste dag 
onze namen openbloeien op uw goddelijk gezag. 
Dan gebeurt wat wij nu dromen dat wij in uw louter licht 
tot U nader mogen komen aangezicht tot aangezicht. 
  

Gebeden 
  

Collecte 
1e voor ‘Soupkitchen’ (zie pag. 7), 2e voor de Kerk. 
  

Zingen slotlied: NLB 91a: 1, 2 en 3 
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen, 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend. 
En Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zal zien. 
  
2 Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
  



3 Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
 Duizenden doden kunnen vallen, 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen, 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
  
 Zegen Gemeente zingt: Amen, amen 

 
 
 
 


