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Welkom en mededelingen  
 

VOORBEREIDING 
 

(gemeente gaat staan) 

 
In de stilte zoeken wij Gods aangezicht 
 
Aansteken van de Paaskaars en kaars van verbondenheid,  
waarbij de voorgangers zingen Lied 598 – Als alles duister is 
 

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.    2 maal. 
 
Groet: 
Vg:     Genade zij u en vrede van God onze Vader en van 
       Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest 
 

Bemoediging: 
Vg:    Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg:    Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Allen: En niet loslaat het werk dat zijn hand begon. 
 

(gemeente gaat zitten) 

 
Aanvangswoord 
 
Kyriëgebed 

 

Zingen Lied 885 Groot is uw trouw, o Heer. 
 

1. Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
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refrein: Groot is uw trouw o Heer, 
  groot is uw trouw o Heer, 
  iedere morgen aan mij weer betoond. 
  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
  Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 refrein 
 

DIENST VAN DE SCHRIFTEN
 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Kinderen gaan nu naar de nevendienst, nemen het licht mee,  
Terwijl we zingen: ‘Heer blijf bij hen’  
 
Lezing: Matteüs 5: 1-12 
 

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij 
zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en 
onderrichtte hen: 3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor 
hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 5 Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen het land bezitten. 6 Gelukkig wie hongeren en 

dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God 
zien. 9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 
vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, 

want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers 
vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
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Zingen ELB 376 – Abba, Vader 
 
1  
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 

2  
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, 
Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 

 
Lezing: Openbaring 7: 9-17 
 
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen 
was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit 
gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de 
troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van 
onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen 
stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze 
bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de 
woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en 
macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 
13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het 
wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het 
zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote 
verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren 
witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze 
voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te 
vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan 
zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen 
niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam 
midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen 
van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen 
wissen.’ 
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De voorgangers zingen Lied 936 
 

1  
Luister naar de wind  
die een lied van liefde zingt 
Kom zoals je bent 
met je treurend hart mijn kind 
En Ik zal jou verlossen 
dat je vrede vindt 
 

2  
Houd je vast aan mij 
als je eenzaam bent en klein 
En wees niet bezorgd 
Ik zal altijd bij je zijn 
Ik geef je overwinning 
over dood en pijn
 

3  
Jezus U bent Heer 
en ik ben uw zwakke kind 
Maar U geeft mij kracht 
als de vijand mij weer vindt 
O bron van eeuwig leven 
U die mij bemint 
 
  

Verkondiging   
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Zingen NLB 91a 
 
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 zult 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. 
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GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 

(gemeente blijft zitten) 
  
Noemen van de namen    
 
12 nov  Pieter Cornelis Brouwer   96 jaar 

21 dec  Adriana Cornelia Breedveld-Wepster 94 jaar 

1 jan  Lena Kleinendorst-Both   98 jaar 

27 feb   Cornelis Berkouwer    70 jaar 

8 maart Adriana Mudde-Terlouw   97 jaar 

12 mei Hendrika Scholten-de Haan  60 jaar 

13 juni  Cornelis Buijs    79 jaar 

4 juli  Jacobus Christiaan Eijkelenboom  98 jaar 

8 juli  Jan Visser     83 jaar 

23 juli  Jan Klerk     80 jaar 

9 aug  Janny Mudde    66 jaar 

10 sept    Nellie Markensteijn-Verwaard  91 jaar 

20 sept    Gijsje Hendrieka Verhoog-Klerk  78 jaar 

22 sept Cornelis Molenaar    76 jaar 
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     Lezen 'Al weet ik dat je veilig bent' –  
      gedicht van Lisa Bon 
 

Al weet ik dat je veilig bent 
geborgen bij de Heer 

de lege plaats blijft onvervuld 
ik zie je hier nooit meer 

 
Al weet ik dat je veilig bent 

verlost van alle pijn 
ik kan mijn vragen niet meer kwijt 

kan nooit meer bij je zijn 
 

Al weet ik dat je veilig bent 
ik zoek en vind je niet 

ik vraag het aan een lege lucht 
of je mij hoort en ziet 

 
Al weet ik dat je veilig bent 

mijn hart wil er niet aan 
dat je, die ik niet missen kan 
voorgoed bent heengegaan 

 
Al weet ik dat je veilig bent 

ik zie je hier nooit meer 
maar als het donkert, zeg ik zacht 

tot ziens, bij God de Heer!  
 

 
(gemeente gaat staan)  

 
 

    Stilte 
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Zingen: Bij U rusten deze namen (melodie NLB 801) 
 
 1 Bij U rusten deze namen,  
   ons ontvallen door de tijd;  
   om hen bidden wij U samen:  
   Berg ze in Uw eeuwigheid.  
 
2 En laat hen die om ze rouwen,  
  die verdriet voelen en pijn,  
  op Uw kracht en steun vertrouwen,  
  God wil zo hun helper zijn.  

 
(gemeente gaat zitten) 

 
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 

  
Dankgebed en voorbeden,  
afgesloten met het Onze Vader: 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt; 
Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel,  
zo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leidt ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht, 
En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
 

(gemeente gaat staan) 
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Zingen Lied NLB 416 (Ga met God) 
 
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, 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
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. 
 
 
Wegzending en zegen 
 
 
 

 We hebben het bijzonder gewaardeerd dat u bij deze   
gedachtenisdienst aanwezig was en hopen dat het tot  
troost is geweest uw dierbare geliefden te gedenken.  
Wij wensen u voor de toekomst blijvende goede herin- 
neringen aan hen die u zijn ontvallen.  
      Ds. Rob Maas en Jacqueline van Sprang. 
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