
GEDACHTENISDIENST 
OP ZONDAG 22 NOVEMBER 2020
in de Protestantse kerk van Wehl

In deze dienst gedenken wij de gemeenteleden die
overleden zijn in het afgelopen jaar

THEMA:
Zij zullen getroost worden

voorganger ds. Helma van Loon
muziek Frederiek Wester 

en Marije Groen
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Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken

Stilte

Aanvangslied: LB 217: 1, 2, 3 en 4

1 De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren, vroeg in de morgen.

2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, God onze Vader.

3 Door U geschapen om uit U te leven; 
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
oorsprong en toekomst.

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
ons doen en laten zuiveren en dragen, 
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen in onze wereld.

Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen.

A Amen.

Inleiding
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Kyriegebed, na ‘bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 217: 5

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
zijn Geest geleide ons en onze aarde naar de voltooiing.

SCHRIFT

Gebed

Lezing: Jesaja 66: 10-13
Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en
juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar
jubelen. Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en
verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je zogen en ver-
kwikken. Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar
haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende
beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen
worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar
zoon troost, zo zal ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden.

Lied: LB 84: 2

2 Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
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Lezing: Psalm 84
Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. 
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. 
Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest 
waarin ze haar jongen neerlegt, 
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, 
mijn koning en mijn God. 
Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. 

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar u. 
Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
Steeds krachtiger gaan zij voort 
om in Sion voor God te verschijnen. 

HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, 
luister naar mij, God van Jakob. 
God, ons schild, zie naar ons om, 
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. 
Beter één dag in uw voorhoven 
dan duizend dagen daarbuiten, 
beter op de drempel van Gods huis 
dan wonen in de tenten der goddelozen. 

Want God, de HEER, is een zon en een schild. 
Genade en glorie schenkt de HEER, 
zijn weldaden weigert hij niet 
aan wie onbevangen op weg gaan. 
HEER van de hemelse machten, 
gelukkig de mens die op u vertrouwt. 
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Lied: LB 84: 3

3 Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.

Evangelielezing: Matteüs 5: 4
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 

Overdenking

Muziek

Lied ‘Nog voor wij woorden hebben’ (S. de Vries, mel.: LB 968)

1 Nog voor wij woorden hebben, vat Gij ons in het oog.
Meer dan wij durven dromen, houdt Gij ons leven hoog.
Gij brengt Uzelf ter sprake als toekomst ongedacht,
verzadigt ons verlangen dat op de vrede wacht.

2 Nog voor wij durven leven, hebt Gij ons met uw Geest
de liefde ingeademd, de liefde allermeest.
Herboren uit den hoge zijn wij van uw geslacht,
als kinderen van morgen elkaar hier toegedacht.

3 Nog voor wij kunnen heten, hebt Gij ons al gekend,
genoemd en aangesproken, tot liefde voorbestemd.
Nooit raken wij verzwegen, maar worden als het kind
dat, bij zijn naam geroepen, een nieuw vertrouwen vindt.

4 Nog voor wij kunnen vragen, hebt Gij ons al gehoord.
Nog voor wij wegen weten, wijst Gij ons zelf het spoor.
Uw lamp voor onze voeten geeft dan het volle zicht,
Gij wacht ons aan de einder als horizon van licht!
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GEDACHTENIS

Inleiding

De namen
- Pieternella Pauline (Nel) Smeenk-Vendeville 
- Pauline Alida Pieterse-Remeijer
- Wim Peters

Lied: LB 247: 3 en 4

3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Gedicht: Als jouw naam klinkt, Michiel de Zeeuw

Als jouw naam klinkt, zie ik even
hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt, stroomt er water 
uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt, komt tot leven
hoe jij mij hebt mee gemaakt, 
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.



6

Nu jouw naam klinkt, verwacht ik onder 
onze levens eens een hand 
ook al voelt nu alles zonder
God brengt ons weer in verband.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Slotlied: LB 418: 1

1 God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween.

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Muziek
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