
 
Liturgie voor de dienst van zondag 26 november 2017 

´Gedachtenis van de overledenen' 
 
 
 

Bij deze dienst   

Deze zondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we gemeenteleden die ons het 
afgelopen jaar zijn ontvallen. Voor hen wordt een kaars aangestoken, aan het licht van de paaskaars, 
teken van Gods liefde. Van het licht dat nooit uitgaat.               

Verder is er in de dienst zelf voor iedereen die persoonlijk een overledene wil gedenken of bij een 
situatie van verlies de gelegenheid een kaars aan te steken. 

 
Als de kerkenraad binnenkomt wordt in stilte naar muziek geluisterd.  
   
Luiden van de klok  

 

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: 

NLB 139: 1, 2 en 4 

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
   dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
   Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
   Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
   't ligt alles open voor uw ogen. 
 
2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
   wie weet mijn wegen zoals Gij? 
   Gij kent mijn leven woord voor woord, 
   Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
   Ja overal, op al mijn wegen 
   en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 
4 Waar vlucht ik voor uw aangezicht? 
   Al steeg ik op in 't hemels licht, 
   al daalde ik tot de doden af, 
   Gij zult er zijn, zelfs in het graf. 
   Gij blijft mij, God, in alle dingen, 
   altijd en overal omringen. 
 

 

Voorganger: Gezegend zijt Gij, Eeuwige, onze God, koning van hemel en aarde,  
die ons in leven roept en ons bewaart en liefdevol omgeeft  
als ons levenslicht weerkeert tot U.    
 
 

Votum en groet   

v. De Heer zij met u  

g. Ook met u zij de Heer  

v. Onze hulp is in de Naam van de Levende 

g. Die hemel en aarde gemaakt heeft  

v. Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

g. En niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. 

                                                                                  (Gem. gaat zitten) 

 



Welkom                

Inleidend woord 

Tekst bij symbolische bloem schikking voor  Eeuwigheids zondag 

Een symbolische bloemschikking waarin gedachten en gevoelens verbeeld zijn over dood en leven. 
De cirkel van wilgentakken is de lijn van de tijd, zonder begin en einde. De openheid van de cirkel wijst 
naar inzicht, doorzicht en uitzicht. 
De verkleurde herfstbladeren geven de broosheid van het leven weer. 
De kronkelige takken laten de grilligheid van het leven zien. 
De rode rozen staan voor de liefde, liefde die wij voelen voor de mensen die van ons heengingen. 
De witte rozen symboliseren het nieuwe leven, dat elke dag geboren wordt.  
Zij zijn het teken van ons samenleven met elkaar, alles wordt overstraald door de grote brandende 
kaars,symbool van het Christuslicht.  
De vlam van ons bestaan. 
Laten we als dragers van dat licht, het licht in en van elkaar zijn. 
  
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN 

Kyriegebed rond wie zijn gestorven 

 

We zingen: (melodie gezang 174 oud liedboek)                                                                                                   
God, geef ons te geloven,                                                                                                                               
Schenk kracht in ons verdriet                                                                                                                                  
Als onze vlammen doven                                                                                                                                      
Het oog slechts leegte ziet                                                                                                                             
Als wij vervuld van zwijgen                                                                                                                                      
Het pad van raadsels gaan,                                                                                                                              
Wees dan de God van leven,                                                                                                                                   
Kom, Heer, ons dan bijstaan. 

Na enkele inleidende woorden wordt de naam genoemd van wie binnen onze gemeente gestorven is 
in het afgelopen jaar. De familie van de overledene wordt uitgenodigd, na het noemen van de naam 
naar voren te komen en een kaars aan te steken voor de overledene. Wanneer dit niet mogelijk is, 
steekt Gré Venema deze kaars aan 
 

Wij herinneren: 

Roelof Dokter 

Fennigjen Dijkstra Reinders 

Mw. B. Londema - de Bruin 
Hendrikje Kloese-Vos 

Albertje Westera-Haan 

Jacoba Maria Dijkstra-Omvlee 

Jouke van der Leest 

Dirkelina Hillegonda Margina Klok-Olijve 

Klaas Doornbos 

Klaas Tiemens 

Jantje Middel 

Grietje Stoffers-van Vondel 

Grietje Wiggers-Supèr 

Frouwkje de Vries-ter Steege 

Geesje Oosting-Alberts 

Kees de Haan 

Annie Kugel 

Lammegien Braam-Hindriks 

Annigje Meijering-Pouls 

Greetje van der Velde-Lunenborg 

Antje de Olde-Hartman 



Hierna is er gelegenheid om –voor wie wil- een kaars aan te steken om iemand 

persoonlijk te gedenken. 

 

Ondertussen zingen wij:  

 

 
 

Blijf dan hier en waakt met mij waakt met gebeden, waakt met gebeden. 

 

Wanneer alle kaarsen branden en het lied is verstild, volgt er een moment van stilte. 

 

Zingen: NLB 653: 1 en 2  

1 U kennen, uit en tot U leven, 
   Verborgene die bij ons zijt, 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
   de aarde en de aardse tijd,- 
   o Christus, die voor ons begin 
   en einde zijt, der wereld zin! 
 
2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
   de spijze van de eeuwigheid; 
   Gij zijt genoeg om van te leven 
   voor iedereen en voor altijd. 
   Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
   met leven midden in de dood. 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst. 
 
Gebed om het licht van Gods geest  

Schriftlezing: Jesaja 60: 1-5 

Zingen: NLB 807: 1, 3 en 4 

1 Een mens te zijn op aarde, 
   is eens voorgoed geboren zijn, 
   is levenslang geboortepijn. 
   Een mens te zijn op aarde 
   is leven van de wind. 

3 De vossen hebben holen 
   de mensen weten heg noch steg 
   zijn altijd naar hun huis op weg. 
   De vossen hebben holen 
   maar wie is onze weg? 
 
4 De mensen hebben zorgen 
   het brood is duur, het lichaam zwaar 
   en wij verslijten aan elkaar. 
   Wie kent de dag van morgen? 
   De dood komt lang verwacht. 

Schriftlezing: Mattheus 25: 35-40 

Meditatie  

Iena speelt “Allegro” uit Fantasie in Bes-majeur van G.P. Telemann 



 

Zingen: NLB 657:1 en 2 

1 Zolang wij ademhalen 
   schept Gij in ons de kracht 
   om zingend te vertalen 
   waartoe wij zijn gedacht: 
   elkaar zijn wij gegeven 
   tot kleur en samenklank. 
   De lofzang om het leven 
   geeft stem aan onze dank. 
 
2 Al is mijn stem gebroken, 
   mijn adem zonder kracht, 
   het lied op andere lippen 
   draagt mij dan door de nacht. 
   Door ademnood bevangen 
   of in verdriet verstild: 
   het lied van uw verlangen 
   heeft mij aan 't licht getild! 
 
Dankgebed en voorbeden 

Mededelingen  

Inzameling van de gaven. 

Slotlied: NLB 608: 1, 2 en 3  

1 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. 
 
2 De ballingen keren 
   zij keren met blinkende schoven. 
   Die gingen in rouw tot aan de einden der 
   aarde een voor een, 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. 
 
3 De dode zal leven 
   de dode zal horen: nu leven. 
   Ten einde gegaan en onder stenen be- 
   dolven 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. 



Zegen: Gemeente zingt: Amen, Amen 
 
De kaars met de naam van uw overleden naaste en de steen waar de naam is opgeschreven bieden 
we u aan als een herinnering aan deze dienst.  
Na de dienst is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken in d ’Zeihuuvzaal. 


