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OPENING 

 

Woord van welkom. 

 

Jesaja 55 vers 6: 

Zoek de Heer, terwijl Hij zich laat vinden, 

roep Hem aan, terwijl Hij nabij is. 

 

Openingslied: Psalm 68 vers 7.  

 

God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

 

Votum en groet. 

 

Gebed: 

- Gesproken gebed. 

- Stil gebed.  
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Lied 717 (Opwekking).  

Solozang: 

 

Stil, mijn ziel, wees stil, 

en wees niet bang 

voor de onzekerheid van morgen. 

God omgeeft je steeds, 

Hij is er bij, 

in je beproevingen en zorgen. 

 

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw een 

vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 

 

Stil, mijn ziel wees stil 

en dwaal niet af,  

dwars door het dal zal Hij je leiden. 

Stil, vertrouw op Hem 

en hef je schild  

tegen de pijlen van verleiding. 

 

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw een 

vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 
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We zingen: Psalm 65 vers 1.  

 

De stilte zingt U toe, o Here, 

in uw verheven oord. 

Wij zullen ons naar Sion keren 

waar Gij ons bidden hoort. 

Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, 

tot U komt al wat leeft, 

tot U, o redder uit ellende, 

die alle schuld vergeeft. 

 

Vervolg lied 717 (Opwekking).  

 

Solozang: 

 

Stil, mijn ziel, wees stil 

en laat nooit los 

de waarheid die je steeds omarmd heeft. 

Wacht, wacht op de Heer; 

de zwartste nacht  

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

 

Allen zingen: 

 

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw een 

vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 

 

 



5 

 

Allen zingen: 

 

God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U 

en zal niet wankelen. 

Vredevorst, vernieuw een 

vaste geest binnen in mij, 

die rust in U alleen. 

 

We zingen: Psalm 65 vers 2.  

 

Zalig wie door U uitverkoren 

mag wonen in uw hof, 

hoezeer hij door zijn schuld verloren 

terneerlag in het stof. 

Wij worden door U begenadigd 

die heilig zijt en goed. 

Gij die ons in uw huis verzadigt 

met alle overvloed. 

 

Woord van bemoediging: Romeinen 8 vers 18.  

 

18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in 

geen verhouding staat tot de luister die ons in de 

toekomst zal worden geopenbaard.  

 

Leefregel: Hebreeën 13 vers 14 – 16. 

 

14 Onze stad is niet blijvend, wij kijken juist verlangend 

uit naar de stad die komt. 15 Laten we met Jezus’ 

tussenkomst een dankoffer brengen aan God: het 

huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, 
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ononderbroken. 16 En houd de liefdadigheid en de 

onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin 

God behagen schept. 

 

We zingen: lied 413 vers 1 en 3 (Nieuwe liedboek).  

 

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert Uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

Heer, ontferm U over ons, 

open uwe Vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

laat ons niet verloren gaan. 

 

RONDOM HET WOORD 

 

Kindermoment.  

 

Uit de bijbel: Lukas 15 vers 11 – 32.  

 

11 Vervolgens zei Jezus: ‘Iemand had twee zonen. 12 De 

jongste van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het 

deel van uw bezit waarop ik recht heb.” De vader 

verdeelde zijn vermogen onder hen. 13 Na enkele dagen 

verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar 

een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn 
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vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had uitgegeven, 

werd dat land getroffen door een zware hongersnood, en 

begon hij gebrek te lijden. 15 Hij vroeg om werk bij een 

van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn 

varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn maag willen 

vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar 

niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot zichzelf en 

dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in 

overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal 

naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik 

heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het 

niet meer waard uw zoon genoemd te worden; behandel 

mij als een van uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en 

ging op weg naar zijn vader. 

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg 

medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals 

en kuste hem. 21 “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik 

heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet 

meer waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de 

vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste 

gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn 

vinger en geef hem sandalen. 23 Breng het gemeste kalf 

en slacht het. Laten we eten en feestvieren, 24 want deze 

zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij 

was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest 

te vieren. 

25 De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis 

ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. 

26 Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat 

te betekenen had. 27 De knecht zei tegen hem: “Uw broer 

is thuisgekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf 

geslacht omdat hij hem gezond en wel heeft 
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teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde niet naar 

binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en 

trachtte hem te bedaren. 29 Hij zei tegen zijn vader: “Al 

jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam 

geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij zelfs nooit 

een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te 

vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen die 

uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u 

voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei 

tegen hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles 

wat van mij is, is van jou. 32 Maar we konden toch niet 

anders dan feestvieren en blij zijn, want je broer was 

dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is 

teruggevonden.”’ 

 

Verkondiging.  

 

Uit de bijbel: Johannes 14 vers 1 – 3.  
 

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 
2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik 

anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed 

zal maken? 3 Wanneer Ik een plaats voor jullie 

gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met 

Me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.  

 

Verkondiging (vervolg). 
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Zingen: lied 599 (bundel Opwekking).  

 

Solozang: 

Nog voordat je bestond, 

kende Hij je naam. 

Hij zag je elk moment, 

en telde elke traan. 

Omdat Hij van je hield, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 

Hij wacht alleen nog maar 

totdat je komt. 

 

Solozang: 

En wat je nu ook doet, 

zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, 

verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen Zoon, 

en nu is alles klaar wanneer jij komt. 

 

Solozang: 

Kom tot de Vader, 

kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn, 

is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt, 

daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 
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Solozang: 

En wat je nu ook doet, 

zijn liefde blijft bestaan. 

Ook niets wat jij ooit deed, 

verandert daar iets aan. 

Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen Zoon, 

en nu is alles klaar wanneer jij komt. 

 

Allen.  

Kom tot de Vader, 

kom zoals je bent. 

Heel je hart, al je pijn, 

is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt, 

daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 

 

Solozang: 

De liefde die Hij geeft, 

de woorden die Hij spreekt - 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 

 

Verkondiging (afronding). 
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Zingen: lied 167 vers 1 en 2 (Evangelische liedbundel). 

 

Wees mijn vooruitzicht, o Heer, door de tijd; 

niets blijft voor mijn hart dan dit ene: Gij zijt. 

Vervul mijn gedachten, houd Gij er de wacht. 

Wees lichtend aanwezig bij dag en bij nacht. 

 

Wees Gij mijn wijsheid, het woord in mijn mond. 

Wees Gij met mij één in uw heilig verbond: 

Gij – machtige Vader; ik – waarlijk uw kind, 

dat in uw gemeenschap zijn oorsprong hervindt.  

 

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 

 

Enkele woorden ter inleiding. 

 

Gebed bij de gedachtenis. 

 

Gedachtenis. 

 

Wij gedenken: 

 

Johannes Pieter van Helden,  

overleden op 7 december, in de leeftijd van 88 jaar. 

 

Wilhelmina Cornelia Kamp,   

overleden op 20 december 2018, in de leeftijd van 82 

jaar. 

 

Jan Koning,      

overleden op 25 december 2018, in de leeftijd van 61 

jaar. 
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Gerhardus Johannes Katharinus Dekker, 

overleden op 1 januari 2019, in de leeftijd van 76 jaar. 

 

Arie Hartman,      

overleden op 8 januari 2019, in de leeftijd van 86 jaar. 

 

 

Lena Siereveld-Hartog,    

overleden op 17 januari 2019, in de leeftijd van 91 jaar. 

 

Willem den Engelse,     

overleden op 19 februari 2019, in de leeftijd van 73 jaar. 

 

Gerrit den Boer,      

overleden op 23 februari 2019, in de leeftijd van 89 jaar. 

 

Pieternella Maria van der Giessen-de Heer, 

overleden op 2 maart 2019, in de leeftijd van 82 jaar. 

 

Pieternella Sija Knook-den Hollander, 

overleden op 29 april 2019, in de leeftijd van 74 jaar. 

 

Maartje Cornelia Schilperoord-de Ruiter, 

overleden op 11 mei 2019, in de leeftijd van 84 jaar. 

 

Johannes den Toom,     

overleden op 29 mei 2019, in de leeftijd van 64 jaar. 

 

Elisabeth Wilhelmina Waldekker-van der Ree, 

overleden op 17 juni 2019, in de leeftijd van 90 jaar. 
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Wilhelmina Elemans-Eland,   

overleden op 24 juli 2019, in de leeftijd van 96 jaar. 

 

Johanna Leuvenink-van der Ham,  

overleden op 26 juli 2019, in de leeftijd van 93 jaar. 

 

Cornelis Langeweg,     

overleden op 11 augustus 2019, in de leeftijd van 90 jaar. 

 

Maria Maaike van Mourik-van der Stelt, 

overleden op 15 augustus 2019, in de leeftijd van 81 jaar. 

 

Gerdina van Duyvendijk-van Schuppen, 

overleden op 20 augustus 2019, in de leeftijd van 97 jaar. 

 

Andreas Wijnands,     

overleden op 4 oktober 2019, in de leeftijd van 72 jaar. 

 

 

Luisterlied ´You raise me up´ 

Solozang: 

 

When I am down and, oh my soul, so weary 

When troubles come and my heart burdened be 

Then, I am still and wait here in the silence 

Until you come and sit awhile with me 

 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up, to walk on stormy seas 

I am strong, when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 
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There is no life no life without its hunger 

Each restless heart beats so imperfectly 

But when you come and I am filled with wonder 

Sometimes, I think I glimpse eternity 

 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up, to walk on stormy seas 

I am strong, when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

 

You raise me up, so I can stand on mountains 

You raise me up, to walk on stormy seas 

I am strong, when I am on your shoulders 

You raise me up to more than I can be 

 

Vertaling: ´U tilt mij op´.  

1. Al voert mijn weg door diepe, duist’re dalen 

en zwaar mijn hart door zorgen overmand, 

dan ben ik stil en wacht hier in de stilte 

tot U daar bent en reikt uw vaderhand. 

 

Refrein. 

U tilt mij op, zodat ik sta op bergen. 

U tilt mij op, ja dwars door stormen heen. 

Ik ben sterk, U draagt mij op uw schouders, 

U tilt mij op, ik voel mij niet alleen. 

 

2. U neemt mijn hand, als ik dreig weg te zinken.  

U neemt mijn hand en trekt mij naar omhoog. 

Ik hoor uw stem vol liefde en vertrouwen, 

U voert mij mee tot aan de hemelboog. 

Refrein (2x). 
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Gedicht: ´De dag waarop jij wordt genoemd´.  

 

Mooi is de dag waarop jij wordt genoemd, 

mooí, al is die dag niet zonder pijn. 

Mooi is de dag waarop jouw levenslied weerklinkt. 

Iemand vertelt over wie je was, 

dat jij wel weg, maar niet voorbij bent. 

Mooi is die dag waarop je naam weerklinkt 

als een chanson uit een geliefd verleden. 

Mooi ís die dag met een geur van nostalgie, 

toen alles nog zo zorgeloos was, 

dat wij dachten dat dat voor eeuwig zou zijn. 

Mooi is die dag waarop je naam er ineens weer is, 

niet dat versleten refrein over "vooruit moeten kíjken" 

Mooi is de dag waarop terugkijken ook mag. 

Zo'n dag is een liefdesomarming die sterkt 

op de weg die ik verder ga, van dag tot dag. 

Mooi is de dag waarop jij wordt genoemd 

wanneer er een roos geplaatst wordt voor jou. 

Mooi is de dag waarop jij leeft als gisteren. 

Je bent wel uit de tijd gevallen, 

maar leeft in die andere, eeuwige tijd van liefde. 

 

GEBEDEN EN GAVEN  

 

Dankgebed en voorbeden. 

 

Inzameling van gaven. 

 

WEGZENDING 
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Slotlied: lied 189 vers 1 en 5 (bundel ´Weerklank´ - 

melodie lied 140 ELB).  

 

Kroon Hem met koningskroon, 

het Godslam op zijn troon! 

Het hemels loflied overwint 

in lofzang voor de Zoon. 

Ontwaak, mijn ziel, en zing 

van Hem die voor mij stierf. 

Ik prijs Hem als mijn eeuw´ge vorst 

die ´t heil voor mij verwierf.  

 

Kroon Hem de vredevorst. 

Zijn koninkrijk breekt aan! 

De oorlog wijkt van pool tot pool, 

zijn vrede breekt zich baan. 

De hooggelegen stad 

weerspiegelt dan zijn licht. 

Daar zingen volken straks zijn eer 

in kleurrijk lofgedicht.  

 

Zegen. 

 

 

 

Na afloop van de dienst zijn we van harte uitgenodigd om 

in het bijgebouw “Het Anker” koffie/thee te komen 

drinken en elkaar te ontmoeten. 


