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Welkom door Ouderling van Dienst 
 
 
Intochtslied: 266: 1 en 2 

 
 

die ons zoekt 
in het duister, 
die ons de dag hebt 
toegezegd, 
spreek in de stilte 
tot uw knecht. 

 
 
Stil Gebed 
Votum en Groet 
 
 
 



 
Lied:   266: 3, 4 en 5 

Die ons hoedt 
in uw schaduw, 
onder uw vleugels 
toegedekt, 
liefde, die ons tot 
leven wekt, 
 
ken ons hart, 
zo onrustig, 
vol van zichzelf is 
het verblind, 
totdat het rust in 
U weer vindt. 

 
Kom tot ons 
als de morgen. 
Ga over ons op 
als het licht. 
Zegen ons met uw  
aangezicht.  
 

Kinderen gaan naar eigen dienst 
 

 



 
Kyriëgebed,  afgewisseld met 598  

Als alles duister is 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.  

 
 
Gebed bij opening van het Woord 
 
 
Schriftlezing: Psalm 23  
 
 
Lied:  psalm 23b: 1 en 2 

De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 

 
De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 

 
 



 
 
Schriftlezing:  Johannes 14, 27-31 
 
 
Lied:   221  

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 
Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
 
Verkondiging 
 
 
Ensemble Apollo: Crimons (The Lord’s Shepherd) 
 
 



 
 
Noemen van de Namen van hen die ons zijn 
voorgegaan 
 
Stefanus Willem Riemens 
Marcus Heijstek 
Pieternella Dingemanse -Houterman 
Aartje Marina Geelhoed – de Wild 
Bastiaan Jan Tanis 
Krijn Leendert van Lieren 
Adriana de Ligt – Dekker 
Yvonne van Sprang – Harmanus 
Jacoba Carels – Sinke 
Cornelis Gilles Versluis 
Stoffelina Christina Hengsdijk – van Sluijs 
Adriana Maria Johanna Pot – Schellen 
Cornelia Adriana Leintje van Espen – Franke 
Dingenus de Looff 
 
 
Ensemble Apollo: Nearer, my God, to Thee 
  
 
Lied:  (melodie 730) 

Heer, herinner u de namen  
van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden,  
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis, hun toebereid. 

 



 
Onze namen staan geschreven  
in de holte van uw hand 
als een teken dat ons leven  
in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent  
zien uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij uw belofte:  
een volkomen nieuw bestaan. 

 
Gebeden 
 
Ensemble Apollo: Abide with me 
 
Slotlied: Lied:  791  

Liefde, eenmaal uitgesproken 
als uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 

 
Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 

 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 



 
Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 

 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Zending en Zegen 
 
Amen, amen, amen (431c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na afloop van de viering zijn de nabestaanden 
uitgenodigd de gedenksteen met de naam van hun 
dierbare bij de avondmaalstafel op te halen en mee te 
nemen en een passende bestemming te geven. 
Ook de bloem en de kaars die in de viering zijn geplaatst 
mag u meenemen. 


