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dienst van de voorbereiding 

 

• Lied voor de dienst: Gezang 318 : 1, 2, 4 en 5 
 
1. Hoe goed, o Heer, is 't hier te zijn, 
bij woord en water, brood en wijn, 
waar alles ons een dag voorspelt 
dat hel en dood zijn neergeveld. 
 
2. Ons leven zal geborgen zijn 
en eenmaal zal het morgen zijn, 
als helder licht ons overstraalt; 
een Davidsster die nooit meer daalt. 
 
4. O Heer, wij leven totterdood — 
Gij roept ons uit de moederschoot 
om ongehinderd op te staan 
en naar 't beloofde land te gaan. 
 
5. Gij doet ons reizen door de tijd, 
verbonden in saamhorigheid, 
in vreugde en verwondering, 
in hoop en liefde onderling. 
 

• Welkom en mededelingen 
 

• Zingen: Psalm 75 : 1, 2 en 7 
 
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.' 
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7. God is 't die ik loven zal, 
ik loven zal als mijn Heer. 
Ik vermeld zijn roem en eer, 
ik bewerk der bozen val. 
Al wie in Gods recht gelooft, 
gaat met opgeheven hoofd. 
 

• Stil gebed 

• Bemoediging en Groet 
 

• Zingen: Gezang 44 : 3 
 
3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

• Gebed om Gods ontferming 
 

• Lezing: 1 Johannes 2 : 24 en 25, 28 en 29 
     1 Johannes 3 : 1 en 2 
 

24 Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. 

Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de 

Vader blijven. 25 En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven  

28 Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij 

verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. 29 U weet dat hij 

rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft 

uit God geboren is. 

 

1 Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij 

worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet 

kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 2 Geliefde broeders en zusters, 

wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, 

maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, 

want dan zien we hem zoals hij is. 
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• Zingen: Lied 186a : 1 en 2 (Evangelische Liedbundel) 
 

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland, 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn gids in ’t barre land. 
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
Vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
2. Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 
Leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U. 
Voed mij dat ik groei naar U. 
 

dienst van het woord 

 

• Gebed om de Heilige Geest 
 

• Schriftlezing: Daniël 6 : 20 t/m 24  en  26 t/m 28 
 
20 Vroeg in de ochtend, toen het licht begon te worden, stond de koning op en 

haastte zich naar de leeuwenkuil. 21 Zodra hij in de buurt van de kuil kwam, 

riep hij Daniël met bedroefde stem toe: ‘Daniël, dienaar van de levende God, 

heeft uw God, die u zo vasthoudend dient, u van de leeuwen kunnen redden?’ 

22 En Daniël zei tegen de koning: ‘Majesteit, leef in eeuwigheid! 23 Mijn God 

heeft zijn engel gezonden en de leeuwenmuilen gesloten. Ze hebben mij geen 

kwaad gedaan, omdat hij mij onschuldig acht; maar ook u, majesteit, heb ik 

niets misdaan.’ 24 De koning was bijzonder verheugd en hij beval Daniël uit de 

kuil te halen. Daniël werd uit de kuil getrokken, en hij bleek ongedeerd te zijn, 

want hij had op zijn God vertrouwd.  

26 Daarop schreef koning Darius aan alle volken en naties, welke taal zij ook 

spraken en waar ter wereld zij ook woonden: ‘Moge uw voorspoed groot zijn! 27 

Hierbij beveel ik dat iedereen in het machtsgebied van mijn koninkrijk eerbiedig 

ontzag moet tonen voor de God van Daniël. Want hij is de levende God die be-

staat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij 

is zonder einde. 28 Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen en doet wonderen in de 

hemel en op aarde; hij heeft Daniël uit de klauwen van de leeuwen gered.’  
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• 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. 
 

• Schriftlezing: Openbaring 22 : 18 t/m 21 
 
18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand 

er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschre-

ven zijn; 19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie 

staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, 

zoals die in dit boek beschreven zijn.  

20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’  Amen. Kom, Heer 

Jezus!  

21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.  

 

• Zingen: Gezang 115 : 1 en 2 
 
1. Die op de troon zat zeide: 
nieuw maak Ik alle ding, 
hemel en aarde beide, 
wat nu ten einde ging. 
Al wat er moest vervallen, 
stierf in der tijden kring. 
Ik maak de dingen alle 
blinkend van zegening. 
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2. De woorden zijn waarachtig 
die Hij gesproken heeft, 
want God de Heer almachtig, 
oorsprong van al wat leeft, 
de eerste en de laatste, 
einde en nieuw begin, 
Hij, God, sluit alle plaatsen 
en alle tijden in. 
 

• Preek 
 

• Zingen: Gezang 466 : 1 en 2 
 
1. Als God, mijn God, maar voor mij is, 
wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; 
dan waakt alom een eng’lenwacht, 
dan zie ik sterren in de nacht 
en bloemen op mijn wegen. 
 
2. En wat er dreig', of wie er woed', 
mijn Herder blijft mij leiden. 
Geen donker dal van tegenspoed 
kan van zijn staf mij scheiden. 
Hij blijft mij overal nabij, 
naar stille waat’ren voert Hij mij 
en liefelijke weiden. 
 

dienst van de gedachtenis 

 

• Inleiding 
We gedenken de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar ons  
ontvielen. 
We noemen hun namen en steken een kaars voor hen aan: 
 

Antheunis Boogaard 

Jan Dirk Verhage 

Abraham Dingemanse 

Cornelis Jan Bierens 

Pieternella Dommisse-Hollebrandse  
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We gedenken alle niet bij name genoemde, ons bekende en onbekende 
gestorvenen, en steken een kaars voor hen aan. 
 

• Gedicht 
 

• Moment van stilte 
 

• Zingen: Lied 100 : 1, 2 en 4  (Zingende Gezegend) 
 
1. Zalig, zalig zijn de doden, 
zegt de Geest, – van nu af aan! 
Trouw aan God en zijn geboden, 
door het noodweer heengegaan 
schuilen zij, de nacht ontvloden, 
bij de Heer. Nu kwelt geen pijn, 
geen vermoeidheid meer de doden 
die in Hem gestorven zijn. 
 
2. Al hun woorden, al hun werken, 
wat gezegd is en gedaan, 
zonder dat zij het bemerken 
gaat het mee, hen achteraan; 
als het licht is aangebroken 
en de nacht zich overgeeft 
blijkt geen woord te veel gesproken: 
niemand heeft voor niets geleefd. 
 
4. Zalig, zalig zijn de doden, 
zegt de Geest, – van nu af aan! 
Om voorgoed tot rust te komen 
zijn zij van ons heengegaan; 
Christus die hen binnen noodde, 
breekt het brood en schenkt de wijn – 
zalig, zalig zijn de doden 
die in Hem gestorven zijn! 
 

dienst van het antwoord 

 

• Dankzegging en voorbeden 
 

• Inzameling van de gaven 



8 

• Zingen: Lied 172 : 1 en 2  (Tussentijds) 
 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

• Zegen 


