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Zingen voor de dienst:
Lied 885: ‘Groot is uw trouw o Heer’
HH 460: ‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam’

Welkom en mededelingen

Zingen Psalm 84: 1 en 2
1.	 Hoe	lieflijk,	hoe	goed	is	mij,	Heer,
	 het	huis	waar	Gij	uw	naam	en	eer
	 hebt	laten	wonen	bij	de	mensen.
 Hoe brand ik van verlangen om
	 te	komen	in	uw	heiligdom.
	 Wat	zou	mijn	hart	nog	liever	wensen
	 dan	dat	het	juichend	U	ontmoet
 ie leven zijt en leven doet.

Stil gebed / Bemoediging en Groet

Zingen Psalm 84: 4
4.	 Van	kracht	tot	kracht	gaan	zij	steeds	voort.
	 Hun	lied	weerklinkt	van	oord	tot	oord,
	 tot	zij	Jeruzalem	betreden,
 waar alle pelgrims binnengaan
	 om	voor	Gods	aangezicht	te	staan.
	 Aanvaard,	o	Heer,	ook	mijn	gebeden.
	 Verhoor	mij,	God	van	Israël,
 die alles leidt naar uw bestel.

Gebed van verootmoediging

Zingen Opw. 71: ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Refr. 1 	 Jezus	leeft	in	eeuwigheid.	/	Zijn	Sjaloom	wordt	werkelijkheid.
	 	 Alle	dingen	maakt	Hij	nieuw.	/	Hij	is	de	Heer	van	mijn	leven.

Straks	als	er	een	nieuwe	dag	begint,
en	het	licht	het	van	het	duister	wint,
mag	ik	bij	Hem	binnen	gaan,
voor	zijn	troon	gaan	staan,
hef	ik	daar	mijn	loflied	aan:	(refr 1)

Refr. 2	 Jezus	komt	in	eeuwigheid.
	 	 Zijn	Sjaloom	wordt	wereld	wijd.
  Alle dingen maakt Hij nieuw.
  Hij is de Heer van ons leven.

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. 

Straks	wanneer	de	grote	dag	begint,
en	het	licht	voor	altijd	overwint,
zal	de	hemel	opengaan,
komt de Heer er aan.
Heffen	wij	dit	loflied	aan:	(refr 2)
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Leefregel: Romeinen 14: 7 t/m 9
Niemand	van	ons	leeft	voor	zichzelf,	en	niemand	van	ons	sterft	voor	zichzelf.	
Zolang	wij	leven,	leven	we	voor	de	Heer;	en	wanneer	wij	sterven,	sterven	we	voor	
de	Heer.	Dus	of	we	nu	leven	of	sterven,	we	zijn	altijd	van	de	Heer.	Want	Christus	
is	gestorven	en	weer	tot	leven	gekomen	om	te	heersen	over	de	doden	en	de	
levenden.

Gebed om de Heilige Geest

1 Samuel 25: 27-29
Aanvaard	de	geschenken	die	ik	voor	u	heb	meegebracht,	mijn	heer;	ze	zijn	
bestemd	voor	de	mannen	die	u	op	uw	tochten	vergezellen.	Vergeef	me	alstublieft	
dat	ik	heb	gefaald.	Ik	weet	zeker	dat	de	HEER	uw	huis	zal	laten	voortbestaan,	u	
trekt	immers	voor	de	HEER	ten	strijde.	Er	mag	bij	u	dus	uw	leven	lang	geen	spoor	
van	kwaad	te	vinden	zijn.	Mocht	iemand	het	wagen	om	u	te	achtervolgen	en	u	
naar	het	leven	te	staan,	dan	zal	het	steentje	van	uw	leven	veilig	geborgen	zijn	in	
de	buidel	waarin	de	HEER,	uw	God,	de	mensenlevens	bewaart,	maar	het	leven	
van uw vijanden zal worden weggeslingerd.
 
Zingen Lied 755: ‘Toch overwint eens de genade’
1.	 Toch	overwint	eens	de	genade
	 en	maakt	een	einde	aan	de	nacht.
	 Dan	onderwerpt	de	Heer	het	kwade,
	 dan	is	de	strijd	des	doods	volbracht.
	 De	wereld	treedt	in	‘s	Vaders	licht,
	 verheerlijkt	voor	zijn	aangezicht.

2.	 O	welk	een	vreugde	zal	het	wezen,
	 als	Hem	elk	volk	is	toegedaan;
	 uit	aard’	en	hemel	opgerezen
	 vangt	dan	het	nieuwe	loflied	aan.
	 Als	ieder	voor	de	Heer	zich	buigt
 en aller stem Gods lof getuigt.

Openbaring 5:
1.	Toen	zag	ik	dit:	degene	die	op	de	troon	zat	had	in	zijn	rechterhand	een	boekrol	
die	aan	beide	kanten	beschreven	was	en	met	zeven	zegels	was	verzegeld.	2.	Ik	
zag	een	machtige	engel	die	met	luide	stem	uitriep:	‘Wie	komt	het	toe	de	zegels	
te	verbreken	en	de	boekrol	te	openen?’	3.	Maar	er	was	niemand	in	de	hemel	of	
op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. 4. Het deed me 
veel	verdriet	dat	blijkbaar	niemand	het	verdiende	om	de	boekrol	te	openen	en	
hem	in	te	zien.	5.	Toen	zei	een	van	de	oudsten	tegen	mij:	‘Wees	niet	verdrietig.	
Want	de	leeuw	uit	de	stam	Juda,	de	telg	van	David,	heeft	de	overwinning	
behaald,	en	daarom	mag	hij	de	boekrol	met	de	zeven	zegels	openen.’	6.	Midden	
voor	de	troon,	tussen	de	vier	wezens	en	de	oudsten,	zag	ik	een	lam	staan.	Het	
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zag	eruit	alsof	het	geslacht	was	en	het	had	zeven	horens	en	zeven	ogen;	dat	zijn	
de	zeven	geesten	van	God	die	over	de	hele	wereld	zijn	uitgestuurd.	7.	Het	lam	
ging	naar	degene	die	op	de	troon	zat	en	ontving	de	boekrol	uit	zijn	rechterhand.	
8.	Op	hetzelfde	moment	wierpen	de	vier	wezens	en	de	vierentwintig	oudsten	zich	
voor	het	lam	neer.	Ieder	van	hen	had	een	lier	en	een	gouden	schaal	vol	wierook;	
dat	zijn	de	gebeden	van	de	heiligen.	9.	En	ze	zetten	een	nieuw	lied	in:
‘U	verdient	het	om	de	boekrol	te	ontvangen	en	zijn	zegels	te	verbreken.	Want	u	
bent	geslacht	en	met	uw	bloed	hebt	u	voor	God	mensen	gekocht	uit	alle	landen	
en	volken,	van	elke	stam	en	taal.	10.	U	hebt	voor	onze	God	uit	hen	een	koninkrijk	
gevormd	en	hen	tot	priesters	gemaakt.	Zij	zullen	als	koningen	heersen	op	aarde.’
11.	Daarna	hoorde	ik	het	geluid	van	een	groot	aantal	engelen	rondom	de	
troon,	de	wezens	en	de	oudsten;	het	waren	er	oneindig	veel,	tienduizend	maal	
tienduizenden,	duizend	maal	duizenden.	12.	Met	luide	stem	riepen	ze:	‘Het	lam	
dat	geslacht	is,	komt	alle	macht,	rijkdom	en	wijsheid	toe,	en	alle	kracht,	eer,	lof	
en	dank.’	13.	Elk	schepsel	in	de	hemel,	op	aarde,	onder	de	aarde	en	in	de	zee,	
alles	en	iedereen	hoorde	ik	zeggen:	‘Aan	hem	die	op	de	troon	zit	en	aan	het	lam	
komen	de	dank,	de	eer,	de	lof	en	de	macht	toe,	tot	in	eeuwigheid.’	14.	De	vier	
wezens	antwoordden:	‘Amen,’	en	de	oudsten	wierpen	zich	in	aanbidding	neer.

Zingen Lied 725: ‘Gij boden rond Gods troon’ 
1.	 Gij	boden	rond	Gods	troon,
	 die	van	zijn	aangezicht
 de weerglans verder draagt
	 op	vleugels	van	het	licht,
 draagt met uw stem
 ons mensenlied
	 opdat	het	zingt
 alleen voor Hem!

3.	 Gij	heiligen	van	hier,
 zing met uw aardse stem
	 hoezeer	uw	hart	verlangt
 naar t nieuw Jeruzalem.
	 Hef	dan	het	hoofd
 en leef voorgoed
	 haar	tegemoet.
 God zij geloofd.

Verkondiging

4.  Ook ik zing voluit mee
					de	glorie	van	de	naam;
					met	hart	en	ziel	ben	ik
     zijn liefde toegedaan!
					Dat	tot	het	eind
     mijn leven lang
     vol van gezang
     om Hem mag zijn!

2.	 O	heiligen	vanouds,
 die ons zijn voorgegaan
 en alle strijd voorbij
	 nu	rond	uw	koning	staan,
 uw grote koor
	 in	t	zoete	licht
	 van	zijn	gezicht
 zingt ons nu voor!
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Zingen Lied 911: 1, 4 en 5  ‘Rots waaruit het leven welt’
1.	 Rots	waaruit	het	leven	welt,
	 berg	mij	voor	het	wreed	geweld;
	 laat	het	water	met	het	bloed
 dat Gij stort in overvloed
	 als	een	bron	van	Sion	zijn,
 die ontspringt in de woestijn.

5.	 Als	ik	eens	het	leven	laat
	 en	de	adem	mij	ontgaat,
	 als	mijn	oog	gebroken	is,
 als mijn ziel gedoken is
	 in	de	dorre	doodsvallei,
	 o	Gij	rots,	wees	daar	nabij!

Dienst van het Gedenken

Geloofsbelijdenis: (gesproken, staande, allen)
Ik	geloof	in	God	de	Vader,	de	Almachtige,	Schepper	van	hemel	en	aarde.	
En	in	Jezus	Christus,	zijn	eniggeboren	Zoon,	onze	Heer,	die	ontvangen	is	van	
de	Heilige	Geest,	geboren	uit	de	maagd	Maria,	die	geleden	heeft	onder	Pontius	
Pilatus,	is	gekruisigd,	gestorven	en	begraven,	neergedaald	in	het	rijk	van	de	
dood,	op	de	derde	dag	weer	opgestaan	van	de	doden,	opgevaren	naar	de	hemel,	
waar	Hij	zit	aan	de	rechterhand	van	God,	de	almachtige	Vader,	en	vanwaar	Hij	
komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik	geloof	in	de	heilige	Geest,	ik	geloof	een	heilige,	algemene,	Christelijke	kerk,	
de	gemeenschap	der	heiligen,	vergeving	van	de	zonden,	de	opstandig	van	het	
lichaam,	en	een	eeuwig	leven.	
Amen

Zingen als antwoord, staande Lied 913:1,2 ‘Wat de toekomst brengen moge’
1.	 Wat	de	toekomst	brengen	moge,
	 mij	geleidt	des	Heren	hand;
 moedig sla ik dus de ogen
	 naar	het	onbekende	land.
	 Leer	mij	volgen	zonder	vragen;
	 Vader,	wat	Gij	doet	is	goed!
	 Leer	mij	slechts	het	heden	dragen
	 met	een	rustig,	kalme	moed!

2.	 Heer,	ik	wil	uw	liefde	loven,
	 al	begrijpt	mijn	ziel	U	niet.
	 Zalig	hij,	die	durft	geloven,
	 ook	wanneer	het	oog	niet	ziet.
	 Schijnen	mij	uw	wegen	duister,
	 zie,	ik	vraag	U	niet:	waarom?
	 Eenmaal	zie	ik	al	uw	luister,
	 als	ik	in	uw	hemel	kom!

4.	 Wat	ik	in	mijn	handen	houd
	 is	uw	kruis	tot	mijn	behoud.
	 Gij	die	naakten	overkleedt,
	 die	tot	redding	zijt	gereed,
	 die	melaatsen	rein	doet	zijn,
	 kleed	mij,	red	mij,	maak	mij	rein.
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WE	NOEMEN	DE	NAMEN
Overledenen	2017	(kerkelijk	jaar	21-11-2016	t/m	25-11-2017)

Johanna	van	Eden	-	Lindeboom	 	 	 86	jaar
Arendje	Jannetje	Meijerink	-	Brem	 	 	 53	jaar
Grietje	Dekker	-	Siebrand	 	 	 	 90	jaar
Geertje	Schrijver	-	Koers	 	 	 	 91	jaar
Gerda	Willy	Scholten	 	 	 	 	 64	jaar
Herman	Boeve	 	 	 	 	 	 70	jaar
Annigje	Roetman	-	Kanis	 	 	 	 97	jaar
Sietske	Hinderika	Prins	-	Brons	 	 	 76	jaar
Ilze	Willemijn	Lok	-	Slot	 	 	 	 37	jaar
Dirk	de	Groot	 	 	 	 	 	 93	jaar
Peter	Zand	 	 	 	 	 	 88	jaar
Lammigje	Weever	-	Schaapman	 	 	 76	jaar
Jennigje	van	de	Wetering	-	van	der	Weerd		 77	jaar
Elizabeth	Brink	-	van	Dijk	 	 	 	 53	jaar
Lamberdina	Maria	Paddinge	-	Broek	 	 88	jaar
Pieter	Johannes	Westerink	 	 	 	 84	jaar
Tiedo	Kruithof	 	 	 	 	 	 76	jaar
Hendrika	Schreuder	-	van	Marle	 	 	 79	jaar
Jantina	Jacoba	Huisman	-	Landsman	 	 83	jaar
Frank	Witteveen	 	 	 	 	 72	jaar
Harmke	van	der	Vegt	-	Weever	 	 	 87	jaar
Hilda	Kroes	-	Brink	 	 	 	 	 96	jaar

Gedicht Lied 733:
Vrienden	die	zijn	overleden,																Laat	ze	niet	tot	niets	bevriezen
al	wie	ons	zijn	voorgegaan,																	in	de	ijskou	van	voorbij,
vouw	ze	samen	in	de	vrede																	laat	hun	namen	nieuw	geschieden
van uw ene naam.                               aan uw ovezij.

Allen	die	zo,	zonder	adem
biddende,	zijn	voorgegaan,
bind	ze	samen	in	het	amen
van	uw	vaste	naam.																												(Willem	Barnard)
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Gemeente	zingt	ingetogen	onderwijl	(het	orgel	volgend):

Taizé:
Jezus,	U	bent	het	licht	in	ons	leven,	
laat	nimmer	toe,	dat	mijn	duister	tot	mij	spreekt;
Jezus,	U	bent	het	licht	in	ons	leven,
open	mij	voor	uw	liefde,	o	Heer;

Taizé:
In	de	Heer,	vind	ik	heel	mijn	sterkte,	
in	mijn	God,	mijn	vreugdezang,
Hij	die	mijn	bevrijding	bewerkt,	
op	U	vertrouw	ik	en	ken	geen	angst,
op	U	vertrouw	ik	en	ken	geen	angst.

Taizé:
Prijs	de	Heer	mijn	ziel,	en	prijs	zijn	heil’ge	naam.
Prijs	de	Heer	mijn	ziel,	die	mij	het	leven	geeft.

Tot	slot	steken	we	een	kaars	aan	voor	de	in	Christus	gestorven	onbekende.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Wie	dat	wil,	kan	een	kaarsje	aan	
gaan	steken,	ter	herinnering	aan	
een dierbare.
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Inzameling van de gaven: 
								1e	collecte	bestemd	voor	Kerk	in	actie	-	binnenlands	diaconaat																																														
								2e	collecte	bestemd	voor	Jeugdwerk

Zingen Lied 727 ‘Voor alle heil’gen in de heerlijkheid’ 
A	1:		Voor	alle	heil’gen	in	de	heerlijkheid
								die	U	beleden	in	hun	aardse	strijd
								zij	u	naam	lof,	o	Jezus,	te	allen	tijd!	Halleluja…!

M	2:	Gij	waart	hun	rots,	hun	burg	en	al	hun	macht;	
								Gij,	Heer,	hun	loods	en	licht	in	storm	en	nacht;	
								Gij	hebt	uw	pelgrims	veilig	thuisgebracht.	Halleluja…!	
 
A	4:		Hun	is	de	prijs,	de	lauwerkrans,	de	kroon,	
								toch	zijn	wij	één,	zij	zingend	voor	de	troon,	
								wij	in	de	wereld,	wachtend	op	Gods	Zoon.	Halleluja…!	
 
V	7:		Rood	is	de	avond	als	het	zonlicht	daalt;
								ook	in	de	dood	hebt	Gij	hun	lot	bepaald,
								God	die	de	moede	strijders	binnenhaalt,	Halleluja…!

A:	10	Van	alle	einders,	van	de	verste	kust
										zullen	zij	vinden	vrede,	feest	en	rust,
										U	lovend,	Vader,	Zoon,	Heilige	Geest!	Halleluja…!

Uitnodiging voor samenzijn straks 

Zegen, antwoord gemeente:
	 Amen,	amen,	amen,
	 dat	wij	niet	beschamen!
	 Jezus	Christus	onze	Heer,
	 amen,	God,	uw	naam	ter	eer!

Wij vinden het heel waardevol dat veel families van overledenen 
vertegenwoordigd zijn. Voor al de families is er na de dienst koffie.

Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor: 
 Aflossing	en	onderhoud	Kerkelijke	gebouwen

Denkt u aan de zendingsbussen bij de uitgang?

De volgende Eredienst is vanavond om 19.00 uur:
voorganger ds. A.H. van Veluw - jongerendienst

  


