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Zie voor de tekst bij de bloemschikking de volgende bladzijde 

 
 

 
 
 

Voorganger  :  ds. Marijke van Selm 
Organist   :  Ron van Halen 
Cantorij   :  o.l.v. cantrix Elly Bakker 
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Bij de bloemschikking (zie de voorkant) 
Deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan. We noemen 
namen van mensen die leefden in ons midden. Verbonden met ons en 
met het Licht van de Eeuwige.  
 
 

ORDE VAN DIENST 
 
 
Woord van welkom 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen gemeente en cantorij:  Lied 295     
                              [Hierbij gaan we staan] 
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  [Hierna gaan we zitten] 

Gebed om ontferming 
 
Zingen gemeente en cantorij: Lied 301h Kyrie 
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Glorialied door cantorij: Dank sei dir Herr (G.F. Handel) 
 
Dank sei Dir, Herr 
Dank sei Dir, Herr 
Du hast Dein Volk mit Dir geführt 
Israel hindurch das Meer 
 
Wie eine Herde zog es hindurch 
Herr Deine Hand schützte es 
In Deiner Güte gabst Du ihm Heil 
 
Dank sei Dir, Herr 
Dank sei Dir, Herr 
Du hast Dein Volk mit Dir geführt 
Israel hindurch das Meer 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Bij het vertrek van de kinderen naar de kinderkerk 
 
Vertreklied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 

 



5 

 

Wij geven Gods verhalen door 
en wie zich openstelt 
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar,   
het is voor allemaal.            

[Kinderen gaan naar kinderkerk] 
 

Lezing: Mattheus 5:  1 - 12 
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij    
zitten met zijn leerlingen om zich heen.  
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 
5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
7 Gelukkig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God 
genoemd worden. 
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, 
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.  
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de 
hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 
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Zingen: Lied 807: 1, 2, 5, 6 

 
De bomen hebben wortels 
de bomen mogen stevig staan 
maar mensen moeten verder gaan. 
De bomen hebben wortels 
maar mensen gaan voorbij. 
 
Een mens te zijn op aarde 
is pijnlijk begenadigd zijn 
en zoeken, nooit verzadigd zijn, 
is rusten in de aarde 
als alles is volbracht. 
 
Hoe zullen wij volbrengen 
wat door de eeuwen duren moet; 
een mens te zijn die sterven moet? 
Wij branden van verlangen 
tot alles is voltooid. 
 
 
Verkondiging 
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Orgelspel 
 
Zingen: Psalm 23c:  1, 3 en 5 

 
 

Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag.    [Kinderen komen terug uit de kinderkerk] 
 
Inleidende woorden bij het gedenken van de overledenen 

 
Zingen gemeente en cantorij: Lied 199  
 
Cantorij:  Koester de namen die wij hier gedenken 
        dat zij geborgen zijn in uw genade, 
  dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
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Allen: 

 
 
 
Cantorij:  Zie met ontferming naar onze aarde, 
  houd in uw hoede wie haar bewonen. 
  Houd ons omsloten, thuis in uw zegen 
 
 
Allen:    
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We noemen de namen 
Meteen na het noemen van de naam, komt één van de nabestaanden naar 
voren om de kaars op de liturgietafel aan te steken. Zijn er geen 
nabestaanden, dan doet iemand uit de gemeente of de ouderling van 
dienst dit.  
 
Tussendoor zingen we samen Aber Du weisst den Weg für mich 

Zingen: Aber Du weisst den Weg für mich (1x Cantorij, 2x gemeente) 
 
Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir. 
Bei dir ist das Licht, du vergißt mich nicht. 
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. 
Ich verstehe deine Wegenicht, 
aber du weißt den Weg für mich 
 
Datum† Naam   Leeftijd 
4-12-2018 Petrus Johannes Antonius Verschuren 69 jaar 
28-12-2018 Annie Klazina Elisabeth Plooster-van Haasteren 94 jaar 
12-1-2019 Huibert Landman 85 jaar 
23-1-2019 Arie Vroegh 98 jaar 
26-1-2019 Johanna Uitterlinden 82 jaar 
13-2-2019 Willempje Cornelia van Toledo-van Toledo 92 jaar 
23-2-2019 Ketkie van Reek-Hemai 68 jaar 
7-3-2019 Cornelia Hendrika van der Vlugt-Noordhoek 90 jaar 
21-3-2019 Jan Hadde van Marion 97 jaar 

 
Zingen: Aber Du weisst den Weg für mich (1x Cantorij, 2x gemeente) 
 
Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir. 
Bei dir ist das Licht, du vergißt mich nicht. 
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. 
Ich verstehe deine Wegenicht, 
aber du weißt den Weg für mich 
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Datum† Naam   Leeftijd 
29-3-2019 Pieter Lubertus Passenier 60 jaar 
17-4-2019 Aaltje Bastiana Dubbelman-van den Andel 79 jaar 
22-4-2019 Thea Zeeuw-Peters 82 jaar 
22-4-2019 Kaatje de Jong-van Etten 88 jaar 
2-5-2019 James Emons 69 jaar 
7-5-2019 Willem Goudswaard 91 jaar 
11-5-2019 Johannes Strienstra 98 jaar 
11-5-2019 Andries Adrianus Velthuizen 76 jaar 
18-6-2019 Johannes Christiaan Rienks 87 jaar 

 
 

Zingen: Aber Du weisst den Weg für mich (1x Cantorij, 2x gemeente) 
 
Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir. 
Bei dir ist das Licht, du vergißt mich nicht. 
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. 
Ich verstehe deine Wegenicht, 
aber du weißt den Weg für mich 

 
 
Datum† Naam   Leeftijd 
3-7-2019 Arendje Abrina van Eijsden-Warbout 98 jaar 
10-7-2019 Jannette Roodenburg-Vroombout 94 jaar 
23-7-2019 Lammertje Maartje de Rijke-van der Meer 96 jaar 
4-8-2019 Ted Mak 71 jaar 
15-8-2019 Elisabeth Johanna Mosterdijk-Valstar 94 jaar 
26-8-2019 Dirk Zeeuw 85 jaar 
5-10-2019 Arend Solleveld 88 jaar 
7-10-2019 Maaike de Rijke-Verheij 86 jaar 
11-11-2019 Jan Gerhard Koekendorp 81 jaar 
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Zingen: Aber Du weisst den Weg für mich (1x Cantorij, 2x gemeente) 
 
Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir. 
Bei dir ist das Licht, du vergißt mich nicht. 
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. 
Ich verstehe deine Wegenicht, 
aber du weißt den Weg für mich 

 
 

Na de laatste kaars is er gelegenheid om zelf een kaars aan te steken 
In dit ogenblik denken wij wellicht ook aan anderen die ons  
zijn ontvallen of aan hen die onder ons zijn en het zwaar  
hebben. Mensen uit de kring van familie en vrienden, mensen  
dichtbij en ver weg. Mensen van toen en mensen van nu, van  
hier en ginds.  
 
Er is nu gelegenheid om voor hen een kaarsje aan te steken. Als teken van 
verbondenheid, als symbool van liefde en aandacht. Ook kunt u aan die ene 
denken, terwijl u op uw plaats blijft zitten; in stilte kunt u dan bidden of het 
licht van Christus hem of haar zal omringen. 

 
We lopen via het middenpad naar voren en na het aansteken van de kaars 
gaan we via de zijpaden terug naar onze zitplaats. 

 
Zingen: ‘Abide with me’ (William H. Monk, 1861) 
 
Cantorij: 1 t/m 3 
 
Abide with me: fast falls the eventide’; 
The darkness deepens Lord, with me abide: 
When other helpers fail, and comforts flee, 
Help of the helpless, O, abide with me. 
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I need thy presence every passing hour; 
What but thy grace can foil the tempter’s pow’r? 
Who like thyself my guide and stay can be? 
Through cloud and sunshine, O abide with me. 
 
Swift to its close ebbs out life's little day; 
Earth's joys grow dim, its glories pass away; 
Change and decay in all around I see; 
O thou who changest not, abide with me. 
 
 
Allen: 4 en 5 
 
I fear no foe, with thee at hand to bless; 
Ills have no weight, and tears no bitterness. 
Where is death's sting? where, grave, thy victory? 
I triumph still, if thou abide with me. 
 
Hold thou my cross before my closing eyes; 
Shine through the gloom, and point me to the skies: 
Heav’n's morning breaks, and earth's vain shadows flee: 
In life, in death,  O Lord, abide with me. 
 
 [Vertaling, zie Lied 247 in het liedboek] 
 
 
Dankgebed en voorbeden  
Gezamenlijk bidden we het Onze Vader 
 
Inzameling der gaven  
Er volgen twee collecten, meteen achter elkaar: de eerste is bestemd 
voor de diaconie; de tweede voor de kerk. 
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Slotlied: Lied 416 

 

 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Zegen 
Zingen door cantorij: Irish blessing  
 
May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your face, 
the rains fall soft upon your fields. 
 
And until we meet again, until we meet again, 
may God hold you in the palm of his hand. 
And until we meet again, until we meet again, 
may God hold you in the palm of his hand. 
 
May the sun make your days bright, 
may the stars illuminate your nights, 
May the flowers bloom along your path, 
your house stand firm against the storm. 
 
And until we meet again, until we meet again, 
may God hold you in the palm of his hand. 
And until we meet again, until we meet again, 
may God hold you in the palm of his hand. Amen 
 
 
 
Bij de uitgang is er een collecte voor het pastoraat 
 
Na afloop is er koffiedrinken (of thee, limonade) voor in de kerk; u en jij zijn 
daarbij van harte welkom. 
 
De nabestaanden van degenen die in de dienst herdacht zijn, kunnen na de 
kerkdienst de kaars en de roos voor in de kerk in ontvangst nemen. 

 


