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Orgelspel 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Welkom en mededelingen 

 

Intochtslied: Lied 91a:1   Gemeente gaat staan 

 

Bemoediging 

 

Groet  V: de Heer zij met u 

G: ook met u zij de Heer  

 

 

Openingsvers  Psalm 91, 14-15a 

 

Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft 

en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 

Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, 

in de nood zal Ik bij hem zijn. 
 

Klein Gloria Lied 195 
 

Gemeente gaat zitten 

Inleidend woord 
 

Gedicht ‘De mensen van voorbij’ (Hanna Lam) 
 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen zij binnen 

in woorden en in zinnen. 

en zijn wij even bij elkaar 

aan ’t einde van het jaar. 
 

De mensen van voorbij 
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zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven… 

…in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 

 

De mensen van voorbij 

zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij 

zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 

daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 

zijn in het licht, zijn vrij. 

 

Zingen: Lied 221:1,2,3 

 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 

 

Eerste Bijbellezing: Psalm 62, 6-9 
6
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, 

van Hem blijf ik alles verwachten. 
7
Hij alleen is mijn rots en mijn redding, 

mijn burcht, ik zal niet wankelen. 
8
Bij God is mijn redding en mijn eer, 

mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. 
9
Vertrouw op Hem, mijn volk, te allen tijde, 

stort uw hart uit bij Hem. God is onze schuilplaats. 

 

Zingen: Ps. 139:1 

 

Tweede Bijbellezing: Romeinen 9, 35-39  
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35
Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, 

ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 
36

Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en 

afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 
37

Maar wij zegevieren in dit 

alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 
38

Ik 

ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten 

noch krachten, heden noch toekomst, 
39

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. 
 

Acclamatie Lied 339a 

      

Verkondiging 
 

Orgelspel 
 

Zingen: Lied 968:1,2 

 

 

DIENST VAN DE GEDACHTENIS 
 

Inleiding 

 

Steeds na het noemen van een naam zijn we een moment stil. 

Daarna wordt een kaars ontstoken aan de Paaskaars en bij de 

gedenksteen geplaatst op de liturgische tafel. 

 

 

Wij gedenken… 

 

Magdalena Kop-de Jong 
† 10 november 2021  79 jaar 

 

Roelof Middeljans 

† 10 december 2021  93 jaar 
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Maaike Justina Hillegonda Weiss-Hebly 

† 2 mei 2022   99 jaar 

 

Lammert Halff 

† 8 juni 2022   96 jaar 

 

Jeanette Marie Hendriks-van Dongen 

† 8 april 2022   95 jaar 

 

Herman Jan Hendriks 

† 31 juli 2022   92 jaar 

 

Maria Johanna Carolina den Daas-de Bruijn 

† 26 augustus 2022  95 jaar 

 

Marian Kruithof-Zwijnenburg 

† 13 september 2022  78 jaar 

 

Maatje (Mattie) Ponsen-Jobse 

† 3 oktober 2022  84 jaar 

 

Eduard David Knibbe 

† 25 oktober 2022  86 jaar 
 

 
Er is nu voor een ieder gelegenheid om een klein kaarsje aan te 

steken aan de Paaskaars, als persoonlijke gedachtenis 

 

Orgelspel  
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Zingen: Lied 90a:1,2,3 

 

 

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN 

 

Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader 

 

Collecten 

 

Slotlied: Lied 769:1,3,6  Gemeente gaat staan 

 

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Orgelspel 
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