
Liturgie zondag 24 november 2019 
  
Bij deze dienst:  
Deze 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. 
Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol. 
  
Na binnenkomst kerkenraad luisteren we in stilte naar muziek: Nocturne van Chopin  
  
Psalm van de week Psalm  
Op de beamer zien we een gedeelte van Psalm 139 vers 13 en 14 (Willibrord vertaling).  
‘Gij zijt die mijn kern hebt gevormd, die mij weefde in de schoot mijner moeder, en ik loof U in het 
besef dat ik ben eerbiedwekkend van maaksel, een wonder is wat Gij schiep.  
Mijn wezen kent Gij volkomen’. 

  
Dit psalmgedeelte is ingebracht door Janneke de Valk.  
Hierbij sluiten we het psalmenproject van dit jaar af.  
Gelegenheid tot gesprek aanstaande woensdag tussen 9.30 en 10.30 op het spreekuur van          
ds Janneke de Valk-Boerma in Ichthus. 
  
Luiden van de klok  
  
Als voorganger opstaat, gaan allen staan en zingen: 
NLB 283: 1, 2, 5 
1 In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd, 
   zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt. 
  
2 En van overal gekomen, drinkend uit de ene bron, 
   bidden wij om nieuwe dromen, richten wij ons naar de zon. 
  
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! 
  
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         
      (Gemeente gaat zitten) 
Welkom /  Inleidend woord 
  

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 een diaken deze kaars aan. 
  
Namen overledenen: 
Geert Broekman 
Hilda  Broekman-Veenstra 
Dirk Bosma  
Jantje Gaasbeek-Dokter (Janny) 
Hilda Zondag-Sikkens  
Gé Rosenbaum -Kaspers  
Elisabeth Berkhof-de Geus (Elly) 
Henderika Helena Loof-Zoetebier  (Riek)  
Femmi Pool-de Vries  
Martje Schuurman-Lameijer  
Roelof Keep  
Hendrika Susanna Elisabeth Karsijns-Reinink   
Nico Nijholt     
Elsiena Janna Wyrdeman-Duit (Els) 
Fennechienus Regtop (Gezienus)  
Hendrikje Hindriks 
Koos Middeljans  
Maria Elizabeth Pottjewijd (Marrie)  
Jantje de Vries-de Goede (Janny)  
Geert Nijkoops  
Jos Staal-Niemeijer  
Maria Kuipers-Dokter  
Geesje Hendrikje Vos-Kirchhoff  
Saartje Koning-Muller (Saar)  
Hilbrand Hoekstra  
Johan Oosterheert  
Janna Tjeerdsma-Doornbos 
Hillechiena Meertens-Poelman 
  

Hierna is er gelegenheid om - voor wie wil - een kaars aan te steken om iemand persoonlijk te 
gedenken, ondertussen zingen wij: 
  

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

Zingen: NLB 733: 1, 2, 3 
1 Vrienden die zijn overleden, al wie ons zijn voorgegaan, 
   vouw ze samen in de vrede van uw ene naam. 
  
2 Laat ze niet tot niets bevriezen in de ijskou van voorbij, 
   laat hun namen nieuw geschieden aan uw overzij. 
  
3 Allen die zo, zonder adem biddende, zijn voorgegaan, 
   bind ze samen in het amen van uw vaste naam. 
  
Gebed om het licht van Gods geest  
  
Schriftlezing: Jesaja 60: 1-5 



  
Zingen: NLB 538: 1, 2, 3 
1 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, is leven van genade buiten de eeuwigheid, 
   is leven van de woorden die opgeschreven staan  
en net als Jezus worden die 't ons heeft voorgedaan. 
  
2 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   is komen uit het water en staan in de woestijn, 
   geen god onder de goden, geen engel en geen dier, 
   een levende, een dode, een mens in wind en vuur. 
  
3 Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd, 
   dat is de dood aanvaarden, de vrede en de strijd, 
   de dagen en de nachten, de honger en de dorst, 
   de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. 
  
Schriftlezing: Mattheus 5: 1-10 
  
Meditatie  
  
Zingen: NLB 657: 1, 2, 3 
 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! 
  
3 Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht. 
   De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht! 
   God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang, 
   waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang. 
  
Dankgebed en  voorbeden 
  
Mededelingen  
  
Inzameling van de gaven 
De 1e collecte is voor het Hospice ‘Huis van Heden’ de 2e is voor de PGE 

  
Slotlied: NLB 608: 1, 2, 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 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. 
  
Zegen  
V: De Eeuwige zegene en behoede u.  
    Hij doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. 
    De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en  
    geve u vrede. 
A: ( gezongen)  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 koffie/thee beneden in de Zeihuuv, u bent allen van harte uitgenodigd! 
  
 
 


