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• DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

LIED VOOR DE DIENST: Lied 175 : 1, 3 en 4 (Tussentijds) 
 
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. 

 

4 Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 

WELKOM EN MEDEDELINGEN 

 

ZINGEN: Psalm 118 : 5 en 6 

 

5 De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den HEER mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 

6 Des HEREN hand is hoog verheven, 
des HEREN rechterhand is sterk. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven 
en zingen van des HEREN werk. 

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. 



 

De HEER heeft mij wel zwaar geslagen, 
maar niet verlaten in mijn nood, 
en zijn genadig welbehagen 
gaf mij niet over aan de dood. 
 
STIL GEBED 
BEMOEDIGING EN GROET 
 
ZINGEN : Lied 281 : 1, 2 en 3 (Zingende Gezegend) 
1 Heer Jezus, als een licht zijt Gij 
gekomen in de nacht, 
ons meer nog dan de dood nabij, 
vertroostend, ongedacht. 
 
2 Als Gij ons licht niet was geweest 
dan was er slechts verdriet, 
een wond die schrijnt en niet geneest, 
veel pijn – en anders niet. 
 
3 Niet elk gebed wordt zo verhoord 
als ieder dat wel wil; 
wij gaan met uw beloften voort, 
uw toekomst maakt ons stil. 
 
GEBED OM GODS ONTFERMING 
 
KOORZANG: ‘Er is een God die hoort’ 
 
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart?  

Er is een God, er is een God. 

Stort bij Hem uit, o mens, toch uw hart. 

Er is een God die hoort. 

Ga steeds naar Hem om hulp en raad. 

Wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat. 

Dat niet door twijfel ‘t hart wordt verstoord. 

Er is een God die hoort. 

 

God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal. 

Heer van het Al, Heer van het Al. 

Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal. 

Heerser van ‘t gans heelal. 

Want onze Schepper, Koning der aard’, 



 

heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard. 

Ga dan naar Hem, nu ‘t morgenlicht gloort. 

Hij is de God die hoort. 

 

Van oost tot west, van zuid tot noord, 

mens, zegt het voort, mens, zegt het voort, 

wordt ‘s Heren liefde alom gehoord, 

mensenkind, zegt het voort! 

Dwaal niet in ‘t duister, ga niet alleen. 

Maar zoek het heil bij Jezus alleen. 

Dat al uw hoop op Hem is gericht: 

Jezus is ‘t eeuwig Licht! 

 
LEZING: 1 Korinthe 13 : 8 t/m 12 
 
KOORZANG: ‘Leid mij, Heer’ 
 
Leid mij Heer, leid m’in uw gerechtigheid. 

Richt uw weg voor mijn aangezicht. 

Want slechts door U Heer, 

slechts door U Heer, hervind ik de weg naar de zekerheid. 

 

Weest verblijd, ieder die op Hem vertrouwt. 

Weest verblijd, in eeuwigheid. 

Vreugde zij in u, allen die Hem eren, 

en eert zijne naam tot in eeuwigheid. 

 
• DIENST VAN HET WOORD 

 

GEBED OM DE HEILIGE GEEST 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING: Mattheus 24 : 1 t/m 8 
1 Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onder-
weg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. 2 Hij zei 
tegen hen: ‘Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: geen 
enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’  

3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu 
ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal 
gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van 
deze wereld herkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand 
jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en 
zeggen: “Ik ben de messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie 
zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan 
niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het 



 

einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde 
trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hon-
gersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 dat alles is het begin van de 
weeën. 

 
ZINGEN: Psalm 75 : 1 en 2 
1 U alleen, U loven wij, 
U loven wij, onze Heer, 
want uw naam zo rijk van eer 
is tot onze vreugd nabij. 
Men vertelt in heel het land 
al de wond’ren van uw hand. 
 
2 “Ja, Ik kom, Ik kies de tijd, 
Ik kies de tijd ten gericht. 
Lijkt het of de aarde zwicht, 
wankelt recht en zekerheid, 
Ik bewaar het wereldrond, 
op mijn trouw is het gegrond.” 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING: 1 Thessalonicenzen 4 : 13 t/m 5 : 6 

13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de 
doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. 
14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten 
wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, sa-
men met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die 
in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval 
voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem 
verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel 
neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, 
17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wol-
ken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan 
zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden.  
1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment waarop 
dit zal gebeuren, 2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de 
Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen zeggen dat er vrede 
en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals 
een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. 
4 Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag 
van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kin-
deren van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de 
duisternis, 6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op 
onze hoede zijn. 



 

ZINGEN: Lied 36 : 1 en 3 (Tussentijds) 
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen, 
hij zal niet sterven in de dood. 
Wie bij hem zoekt naar onderkomen 
vindt eenmaal vrede als zijn brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om hem heen als vriend. 
En Hij verlost hem van het kwade, 
opdat hij eens geluk zal zien. 
  
3 Hem zal de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
KINDEREN GAAN NAAR DE NEVENDIENST 
PREEK 
 
KOORZANG: ‘Panis Angelicus’ 
     ‘Trouw’ 
Vertaling: 

Het hemels brood wordt het brood der mensen als teken van God. 

O, wondere zaak! 

De arme, nederige slaaf verkrijgt de Goddelijke geest door van het 

brood te eten. 

 
 
De Heer is trouw, 

Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. 

Hij, die u roept, is trouw en doet Zijn belofte gestand. 

De Heer is trouw. 

 

Het oog van de Heer rust op wie hem vrezen 

en hopen op Zijn trouw. 

De Heer is trouw, 

Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. 

Hij, die u roept, is trouw en doet Zijn belofte gestand. 



 

• DIENST VAN DE GEDACHTENIS 

 

KORTE INLEIDING 
 
WE GEDENKEN DE GEMEENTELEDEN DIE IN HET AFGELOPEN 
KERKELIJKE JAAR ONS ONTVIELEN 
WE NOEMEN HUN NAMEN EN STEKEN EEN KAARS VOOR HEN AAN: 
 
Joos Poppe 

Abraham Francke 

Gijsbert Blankers 

Andries Bastiaan van der Reest 

Hendrika Christina Johanna van Kapel-Kooijmans 

Hermannus Ridderbos 

 

WE GEDENKEN ALLE NIET BIJ NAME GENOEMDE, ONS BEKENDE  
EN ONBEKENDE GESTORVENEN EN STEKEN EEN KAARS VOOR  
HEN AAN 
 
GEDICHT 
MOMENT VAN STILTE 
 
ZINGEN: ‘Zij waren vonken’ (A.C. Bronswijk)  melodie Psalm 80 
Zij waren vonken van Uw vuren 
een kleine vlam die niet kon duren. 
Maar met Uw licht licht U hen voor, 
die leefden in Uw levensspoor. 
O Heer, schenk aan de dood voorbij 
Uw vrede, en wees hun nabij. 
 
Wij noemen namen bij het leven 
van hen, die eens met ons verweven 
als mens bekleed met het bestaan 
de eeuwigheid zijn ingegaan. 
O Heer, schenk aan de dood voorbij 
Uw vrede en wees hun nabij. 
 

Zij leven voort in onze beden 
en in de liefde hier beneden. 
Wat eens gebloeid heeft in ons land 



 

is nu geborgen in Gods hand. 
O Heer, schenk aan de dood voorbij 
Uw vrede, en wees ons nabij. 
 
• DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

DANKZEGGING EN VOORBEDEN 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
 
ZINGEN: Gezang 459 : 5, 6, 7 en 8 
5 Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 
6 Eén van hart en één van zinnen, 
één in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 
 
7 Zo gaan wij hier met elkander 
door de nacht op weg naar huis, 
pelgrims die uit alle landen 
samenkomen om het kruis. 
 
8 Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan den Heer van dood en leven 
in zijn zalig paradijs. 
 
KOORZANG: Gezang 456 : 1 en 2 
 
WEGZENDING EN ZEGEN 
 
ZINGEN: Gezang 456 : 3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 


