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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: LB 213: 1 en 2

1 Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht onze nacht!

2 Laat als milde morgendauw uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost onverpoosd.

(de gemeente gaat zitten)

Inleiding

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

Glorialied: LB 726: 1 en 6

1 Hoor, een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja, God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans.
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6 God uit God, Gij eerstgeboren,
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen,
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
Heilige Geest die levend maakt.

SCHRIFT
Gebed

Lezing OT: Psalm 23

De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.



3

Lied: Psalm 23c: 1, 2, 3 en 5 

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom 
en niets dat mij ontbreekt.

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3 Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf,
geeft steun en veiligheid.

5 Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Epistellezing: 2 Korintiërs 1: 3-7
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader
die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al
onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God
ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Want zoals
wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen wij volop in de
troost die God ons door Christus geeft. Ondervinden we tegenspoed,
dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoe-
digd, dan is het opdat u de moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden
als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is dus gegrond: we
weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons
gegeven wordt.
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Lied: LB 727: 1

1 Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te.allen tijd. Halleluja, halleluja!

Evangelielezing: Johannes 14: 1-2 en 15-17
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van
mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een
plaats voor jullie gereed zal maken?

Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader
vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn:
de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want
ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij
blijft bij jullie en zal in jullie zijn.

Lied: LB 727: 10

10 Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, heilige Geest! Halleluja, halleluja!

Overdenking 

Muziek

Lied: Dit is mijn troost, Jaap Zijlstra (mel.: LvdK 429)

1 Dit is mijn troost, ik ben geborgen
in God die mijn ontfermer is,
Hij kent mijn droefheid en mijn zorgen,
mijn moeiten kent Hij, mijn gemis.
Het is zijn wonderlijke trouw
waar ik met heel mijn hart op bouw.
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2 God heeft tot vreugde ons geschapen
en niet tot vrees en treurigheid,
Hij gaat een nieuwe wereld maken,
dan is de rampspoed uit de tijd.
Wie liefdevol de Heer verwacht,
schenkt Hij een lofzang in de nacht.

3 Gods weg is hoger dan mijn wegen,
ik leg mijn kleine mensenhand,
omdat ik hunker naar zijn zegen,
in zijn getrouwe vaderhand –
mijn Vader, Hij verlaat mij niet,
Hij is mijn licht, Hij is mijn lied.

GEDACHTENIS
Inleiding

Tijdens het aansteken van de kaarsjes: Harpspel

De namen 
15 januari,  Jan Siebelink
25 maart, Willy Schutter-Besselink
29 maart, Henk Tuenter
12 mei, Dinie Oonk-Prinsen
2 juli, Jo Berendsen-Schieven
17 juli, Otto van Doesburg

Harpspel

Gedicht, van Caritas van Houdt (op de rouwkaart van Dinie Oonk)
Voorbij de wolk van mijn verdriet
licht jouw gelaat soms even op
je bent ver weg en toch dichtbij
het licht dat jou omgeeft is ook in mij
wanneer ik bid: ik geloof in de Liefde
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ik geloof in het Leven
ik geloof in het Licht
waarin jij woont voorgoed
voorbij de wolk van mijn verdriet
raakt tijd de eeuwigheid

TOEWIJDING

Lied: LB 247: 1, 3, 4 en 5

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

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.

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader



Slotlied: LB 801: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

1 Door de nacht van strijd en zorgen schrijdt de stoet der pelgrims
voort, vol verlangen naar de morgen, waar de hemel hen verhoort.

2 Lied’ren zingend vol vertrouwen tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen ’t lichten van Gods aangezicht.

3 Door de nacht leidt ons ten leven licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven, als ons God ontvangen zal.

4 In ons hart is dit de luister, dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister naar de lichte eeuwigheid.

5 Met een 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.

Wegzending en zegen (door Dinie Oonk aangereikt)
In ons hart en in ons huis: de zegen van God.
In ons komen en in ons gaan: de vrede van God.
In ons leven, op onze zoektocht: de liefde van God.
Bij het einde, nieuw begin: de armen van God om ons te ont-
vangen, thuis te brengen.
Voor nu en altijd: De genade van onze Heer, Jezus Christus, de
liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest is en
blijve met u allen. (gezongen ‘Amen’)

Muziek

Na de dienst is er thee en koffie
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