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VOORBEREIDING

Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Stilte (we luisteren naar harpspel)

Bemoediging en groet (de gemeente gaat staan)
V Onze hulp is de naam van de Heer,

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

A Amen.

Lied: Psalm 139: 1 en 4

Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

’t ligt alles open voor uw ogen.

Waar vlucht ik voor uw aangezicht?

Al steeg ik op in ’t hemels licht,

al daald’ ik tot de doden af,

Gij zult er zijn, zelfs in het graf.

Gij blijft mij, God, in alle dingen,

altijd en overal omringen.

Inleiding

Kyriegebed: na ‘bidden wij’: LB 301g: Kyrie eleison, eleison

Glorialied: Ps. 146: 1 en 3

Zing, mijn ziel, voor God, uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer, uw God. 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.
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SCHRIFT

Gebed

Lezing OT: Psalm 16
Behoed mij, God, ik schuil bij U.

Ik zeg tot de HEER: 

‘U bent mijn Heer, mijn geluk, 

niemand gaat U te boven.’

Maar tot de goden in dit land, 

de machten die ik zo liefhad, zeg ik:

‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’

Ik pleng voor hen geen bloed meer, 

niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker, 

U houdt mijn lot in handen.

Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, 

ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, 

zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.

Steeds houd ik de HEER voor ogen, 

met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.

Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, 

mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

U levert mij niet over aan het dodenrijk 

en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.

U wijst mij de weg van het leven: 

overvloedige vreugde in uw nabijheid,

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Lied: LB 16b: Behoed mij, o God (2x)

Behoed mij, o God, want ik schuil bij U, U wijst mij de weg ten leven.
Bij U is vreugde, volheid van vreugde.
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Evangelielezing: Lucas 15: 11-20
Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had twee zonen. De jongste van hen zei tegen

zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De

vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de

jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losban-

dig leven leidde en zijn vermogen verkwistte. Toen hij alles had uitgegeven,

werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en begon hij gebrek

te lijden. Hij trok eropuit en verhuurde zich aan een van de inwoners van

dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn

maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar

niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht: De dagloners van

mijn vader hebben eten in overvloed, en ik kom hier om van de honger. Ik

zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb gezondigd

tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd

te worden; behandel mij als een van uw dagloners.” Hij vertrok meteen en

ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen.

Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste

hem.’ 

Lied: LB 834

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!

God, laat mij voor uw aangezicht,

geheel van U vervuld en rein,

naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,

een geest van licht, zo klaar als Gij;

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt

en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,

dan kan ik veilig verder gaan,

tot ik U zie, o eeuwig Licht,

van aangezicht tot aangezicht.

Epistellezing: Romeinen 8: 31-39
Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan

tegen ons zijn? Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem

omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles

schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen
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vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog,

die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wat zal

ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging,

honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om U

worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’

Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde

heeft bewezen. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch

machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat

er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van

God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Lied: LB 675 

Geest van hierboven, 

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse vrede, deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen van grote dingen,

als wij ontvangen al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,

als wij herboren Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.

Gij hebt de zege voor ons verkregen,

Gij zult op aarde de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!

Gij, onze Here, doet triomferen

die naar U heten en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Overdenking 

Muziek

Lied: LB 835: 1, 3 en 4

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.
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In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

GEDACHTENIS
Inleiding

Tijdens het aansteken van de kaarsjes: Harpspel

Alle namen 
27 oktober 2020 - Jan Keunen 
 4 november 2020 - Jan Semmelink
 9 november 2020 - Gert Wisselink
12 november 2020 - Gert Schel
26 november 2020 - Gerrit Jansen 
22 december 2020 - Coba Wassink
24 december 2020 - Henk Wassink
27 december 2020 - Wim Kreeftenberg
13 januari 2021 - Han Saalmink
27 januari 2021 - Greet de Ridder-van Dijk
 6 februari 2021 - Hanna Beeftink
29 maart 2021 - Aaltje Papiermole-Uenk
26 mei 2021 - Dick Somsen
18 juli 2021 - Ina Woltjer-Woltjer
31 juli 2021 - Wim Bulten
 4 augustus 2021 - Gert Bekkers
10 september 2021 - Reinder van Beek
29 september 2021 - Dinie Schel-Derksen 
 5 oktober 2021 - Lien Mebelder-Luesink
14 oktober 2021 - Rinus Hofs

Harpspel
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Gedicht, van A.C. Bronswijk

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.

TOEWIJDING

Lied: ‘Onze namen staan geschreven’, Kees van der Zwaard, 
melodie: LB 730

1 Heer, herinner U de namen, ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen, dat de dood ons huis verwart.

2 Heer, U weet hoe vaak wij deelden van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten, hoe wij speelden, ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen gaan wij biddend: breng ons thuis.



Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: LB 905: 1, 3 en 4

1 Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt, ontgaat Hem niet.

4 Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Wegzending en zegen

Muziek
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