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Viering 6 november 2022 
Aanvangstijd: 10:00 uur 

 

Thema: Voordat je verder gaat 

 

 

De liturgische kleur deze zondag is wit: 
de kleur van verlichting.  

 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Ina Veldhuizen 

organist: Teun v/d Steeg 
m.m.v. zangers uit de cantorij
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In deze dienst gedenken we degenen van wie we door hun 
sterven dit kerkelijk jaar afscheid moesten nemen. Wij noemen 

met dankbaarheid en respect hun namen voor het aangezicht van 
de Levende die ons bij name kent en die ons vasthoudt, ook door 

de dood heen. 
 

Namen van de mensen die herdacht worden 
Berend Bos 

Hannelore van Reeven 
Maria Johanna Margaretha Verbruggen-Hermsen 

Tjitze Krook 
Berendina Johanna Baten 

Berendina Keurentjes-Heurneman 
Sverre Herbert Masselink 
Lambertus Antonius Bode 

Trudie ten Doeschate 
Klaassina Dijkstra 

 

WE BEREIDEN ONS VOOR 
 

Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 

We zingen: Wij leven van verwondering: 1 en 2 
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Stilte 
 

Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 In de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Gemeente: Amen 
 

Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende, 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen 
 

Gebed 
 

We zingen: Wij leven van verwondering:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gebed om Gods betrokkenheid bij deze wereld 
 

Glorialied: NLB 939: 1 
 

We gaan zitten 
 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 

Gebed om verlichting met de heilige Geest 
 

We lezen: 1 Koningen 19: 1 – 9a 
 

We zingen: NLB 812 
 

Overweging 
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We luisteren naar: 
Leef met volle teugen (Kinga Ban en Elbert Smelt) 

 
Op de drempel van het leven 
Staar ik naar de horizon 
Voel me plompverloren en verlegen 
Dat ik sterk ben en gezond 
Want jij bent ziek en ik begrijp het niet 
Ik zou willen dat je hier blijven kon 
 

Ben niet bang, alleen soms even 
Maar dan zing ik mij er dwars doorheen 
Voel me broos en moegestreden 
Verlangend naar de overkant, alleen 
Ik houd me vast aan alles wat zo mooi is 
En ik tel ze, de kostbare momenten 
 

Leef met volle teugen 
Durf te leven met de dag 
Glimlach elke morgen 
Er is iets moois dat op je wacht 
 

We hebben het ervaren 
Dat het leven niet om ons draait 
Dat wij alleen maar kunnen varen 
Op de wind die waait waarheen hij waait 
En elke dag een nieuwe kans 
Om elkaar vast te houden 
 

Leef met volle teugen 
Durf te leven met de dag 
Glimlach elke morgen 
Er is iets moois dat op je wacht 
 

En God, die bijna nooit te vinden is als je Hem moet hebben 
Maar die soms toch, juist als er niets meer lijkt te redden 
Zichtbaar wordt als hier op aarde tranen vallen van verdriet 
Omdat er iets van waarde schuilt in als we hier op aarde 
Het niet meer weten, niets anders kunnen 
Dan maar bidden in een lied 
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Leef met volle teugen 
Glimlach elke morgen 
 

Nooit gedacht 
Dat het zo tot een eind zou komen 
Maar ik ga met jou 
Dwars door de winter 
Naar de lente en naar de zomer 
Want jij en ik Wij blijven samen 
En blijven zingen 
Tot het eind Ik laat jou niet los 
 
Leef met volle teugen 
Durf te leven met de dag 
Glimlach elke morgen 
Er is iets moois dat op je wacht 
Geniet van je dagen 
Verlies je in de tijd 
Je wordt steeds gedragen 
 

Tot in alle eeuwigheid 
Geniet van je dagen 
Verlies je in de tijd 
Je wordt steeds gedragen 
Tot in alle eeuwigheid 
 

Dwars door de winter 
Naar de lente 
En naar de zomer 
Want jij en ik 
Wij blijven samen 
Wij blijven zingen 
Tot het eind 
Want jij bent nooit 
Alleen 
 
 

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 
 
Inleiding 
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We zingen: Zingend geloven 8 – 19: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We noemen de namen van de mensen uit de Wingerd- 
gemeenschap die het afgelopen jaar overleden zijn. 
 
Telkens wanneer de predikant een naam noemt, krijgen nabestaanden 
de gelegenheid om een kaars aan te steken. Mocht u liever blijven zit-
ten, dan zal de ouderling van dienst de kaars aansteken. 
 
Gelegenheid voor ieder persoonlijk om een licht te ontsteken 
 
Na het noemen van de namen is er gelegenheid om ter nagedachtenis 
van anderen uit onze kennissen- of familiekring een lichtje te ontsteken. 
We ontlenen ons licht aan de Paaskaars, het licht van Christus. 

 
Terwijl de lichtjes ontstoken worden zingen we: NLB 598 
 
Ter afsluiting zingen we: Zingend Geloven 8 – 19: 2 
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WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen 
 
Collecte en muziek 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed 
 
Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemelen 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. 
 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 

We zingen: NLB 416: 1, 2 en 3 
 
Zegen 
 
Voorganger: … 
 
Gemeente antwoord met: NLB 416: 4 
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Sterfdag 

Vandaag zal ik met liefde aan je denken. 

Met bloemen schrijf ik weer opnieuw je naam. 

De schimmen van ’t verleden blijven wenken, 

maar ik heb jou beloofd om door te gaan. 

 

Jouw naam herhaalt zich in al mijn gebeden 

en veel van wat ik bid is godgeklaagd. 

Toch ligt de toekomst voor mij hier en heden 

omdat jouw nagedachtenis dat van mij vraagt. 

 

Sytze de Vries 

 


