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VOORBEREIDEN 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
  
Tijdens een moment van stilte wordt de paaskaars aangestoken 
          (gemeente gaat staan) 
Aanvangspsalm: ‘Groot koning is de Heer’ (Lied 97: 1, 2) 

 
 
2 Een vuur, een laaiend licht / gaat voor zijn aangezicht, 
   het schroeit die Hem genaken, verzengt die aan Hem raken. 
   Als Hij zijn bliksem slaat, beeft alles wat bestaat; 
   wat hoog verheven was, 't gebergte brandt tot as 
   voor zijn vertoornd gelaat. 
 
Bemoediging en groet  
 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 v. de vrede van de Heer zij met u allen 
 g. Zijn vrede ook met u 
 
Aanvangspsalm: ‘God trad voor ons in ‘t krijt’ (Lied 97: 4, 6) 
 
4 God trad voor ons in 't krijt. / Uw volk, Heer, is verblijd. 
   Hoor, Sions dochters zingen / van uwe rechtsgedingen. 
   O koning van 't heelal, die eeuwig heersen zal, 
   hoog boven godenmacht verheft Gij U en lacht. 
   Wij juichen om hun val. 
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6 Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad  
   reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. 
   En vreugde van de Heer stroomt in hun harten neer. 
   Gij die rechtvaardig zijt, wees in de Heer verblijd. 
   Zijn naam zij lof en eer! 
         (gemeente gaat zitten) 
Gebed van toenadering 
 
Lied/smeekgebed: ‘- en vele duizenden, ontheemd’ (Lied 997) 
 
Cantorij 
1 -en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land, 
   beducht voor tirannie, geweld, voor dood, voor moord en brand; 
   genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
Cantorij 
2 Ons mensenhart vol wrevel, drift; de harde hand die slaat, 
   een straat in redeloze strijd, de macht lijkt aan het kwaad; 
   genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 
 
Allen 
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Allen 
4 O God, uw groot begrijpend hart / kent onze angst en pijn; 
   genees de zieke wereld weer, / zodat zij goed zal zijn. 
   genade Heer, hoor ons gebed, / zie deze wereld aan! 
 
Lofprijzing (gesproken) 
 
Loflied: ‘”Op, waak op!” zo klinkt het luide’ (Lied 749: 1c, 3a) 
 
Cantorij 
1 'Op, waakt op!' zo klinkt het luide. 
   Wat wil dit roepen toch beduiden, 
   gij torenwachters van de tijd? 
   'Middernacht is aangebroken, 
   zijn uwe lampen wel ontstoken, 
   gij maagden, die de Heer verbeidt? 
   Gij slapenden, ontwaak, de Bruidegom genaakt! 
   Halleluja, nu opgestaan! Het feest breekt aan; 
   gij moet Hem ijlings tegengaan.' 
 
Allen 
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HOREN 
 
Gebed om de heilige Geest 
 
Gesprek met de kinderen  
 

(Zij gaan naar de kindernevendienst tijdens het zingen van:) 
 
Lied: ‘Licht van Pasen’ 
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Lezing van de Profeten: Jesaja 65:17-23  
 
17 Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.  
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,  
het komt niemand ooit nog voor de geest.  
18 Er zal alleen maar blijdschap zijn  
en groot gejuich om wat ik schep.  
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad  
en schenk haar bevolking vreugde.  
19 Dan zal ik over Jeruzalem jubelen  
en mij verblijden over mijn volk.  
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord.  
20 Geen zuigeling zal daar meer zijn  
die slechts enkele dagen leeft,  
geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit;  
want een kind zal pas sterven als honderdjarige,  
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt.  
21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen,  
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;  
22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen,  
van wat zij planten zal geen ander eten.  
Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom;  
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen.  
23 Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten  
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot.  
Zij zullen, met heel hun nageslacht,  
een volk zijn dat door de HEER is gezegend.  
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Lied: ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ (Lied 766: 1a, 2c, 3a)  
 
Allen 

 

 
 
Cantorij 
2 Jeruzalem is als een bruid getreden 
   voor God in wit en goud 
   en in haar heldere ogen staat een vrede 
   door niemand ooit aanschouwd. 
   Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen, 
   de koninklijke tijd, 
   de koning zal de koningin beminnen 
   die Hem is toegewijd. 
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Allen 
3 De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
   houdt bij de mensen hof 
   en alle tranen zal Hij van hun ogen 
   afwissen tot zijn lof. 
   Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
   nergens verdriet meer zijn, 
   de eerste dingen werden uitgewezen, 
   voorbij ging alle pijn. 
 
Lezing van het Evangelie: Matteüs 25:1-13 
 
1 Dan zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes 
die hun olielampen hadden gepakt en erop uittrokken, de bruidegom 
tegemoet. 2 Vijf van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3 De 
dwaze meisjes hadden wel hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 
4 De wijze meisjes hadden behalve hun lampen ook olie in kruiken bij 
zich. 5 Omdat de bruidegom op zich liet wachten, werden ze allemaal 
slaperig en dommelden ze in. 6 Midden in de nacht klonk er luid geroep: 
“Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7 Dat wekte de meisjes 
en ze brachten hun olielampen in orde. 8 De dwaze meisjes zeiden 
tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al 
uit.” 9 De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig 
voor ons en jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 
10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die 
klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, 
waarna de deur gesloten werd. 11 Enige tijd later kwamen ook de 
andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!” 12 Maar hij 
antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.” 13 Wees dus waakzaam, want 
jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. 
 
Lied: ‘De Heer verschijnt te middernacht’ (Lied 751) 
 
Allen 
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Cantorij 
2 Want ook als niemand naar Hem vraagt 
   noch in zijn dag gelooft, 
   zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
   Hij heeft het zelf beloofd. 
 
Allen 
3 Wie waakt er als een trouwe knecht, 
   zijn Meester toegedaan, 
   dat als de Heer komt om zijn recht 
   hij voor Hem kan bestaan? 
 
Cantorij 
4 Zijn onze lampen wel gereed 
   en branden ze wel goed, 
   zodat, als Christus binnentreedt, 
   Hij waardig wordt begroet? 
 
Allen 
5 De Heer verschijnt te middernacht! 
   Nu is nog alles stil... 
   zalig die toch geduldig wacht 
   en Hem begroeten wil. 
 
Preek 
 
Geloofsbelijdenis: ‘In God de Vader op zijn troon’ (Lied 342)  
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2 En in de Geest, die ons geleidt, 
   geloven wij: dat er altijd 
   een Trooster is, zacht als de wind, 
   een sterke moeder bij haar kind. 
  
3 Lof zij de Vader, die ons schiep 
   en licht uit nacht tevoorschijn riep. 
   Lof zij de Zoon, die onze nood, 
   ons kruis verdroeg en onze dood. 
 
4 Die onderging en overwon 
   en als de zon ten hemel klom, 
   die aan de dag treedt op zijn tijd 
   en eenmaal recht van onrecht scheidt. 
  
5 Lof zij de Geest die wereldwijd 
   ons kerk maakt: Christus toegewijd 
   tot wij, van alle kwaad bevrijd, 
   God zien in alle eeuwigheid. 
 

 
 
    (De kinderen komen terug in de kerk) 
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GEDENKEN 
 
Inleiding 
 
Lied: ‘Heer, herinner U de namen’ (Lied 730: 1a, 2c, 3a) 
 
Allen 

 

 
 
Cantorij 
2 Heer, herinner U hun luisterend wakker liggen in de nacht 
   en hun roepen in het duister, de armzaligheid van hun kracht, 
   en wil zeer aandachtig lezen in de rimpels van hun huid 
   de verscheurdheid van hun wezen, en wis hunne zonden uit. 
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Allen 
3 Die Maria hebt vergeven / en de rover aan het kruis, 
   laat de doden eeuwig leven / met U in het paradijs. 
   Heer, herinner U hun namen / oordeel hen en spreek hen vrij, 
   en bedek hun schuld en laat hen / zitten aan uw rechterzij. 
 
Wij noemen de namen… 
 
* Hendrik van Puffelen,  
  overleden op 21 november 2106, in de leeftijd van 72 jaar. 
 
* Cornelis Leendert Tamerius,  
  overleden op 23 december 2016, in de leeftijd van 84 jaar. 
 
* Cornelis Mattheus Alderlieste,  
  overleden op 25 december 2016, in de leeftijd van 82 jaar. 
 
* Gerrie van Herwijnen-Goossen,  
  overleden op 15 februari 2017, in de leeftijd van 76 jaar. 
 
* Jan Klingeman,  
  overleden op 25 februari 2017, in de leeftijd van 54 jaar. 
 
* Johannes den Boer,  
  overleden op 25 februari 2017, in de leeftijd van 79 jaar. 
 
* Alida Boender-Groeneweg,  
  overleden op 22 april 2017, in de leeftijd van 72 jaar. 
 
Lied: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ (Lied 961) 
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* Johanna Elisabeth Christina Oudkerk-Beumkes,  
  overleden op 4 mei 2017, in de leeftijd van 70 jaar. 
 
* Cornelis Kalis,  
  overleden op 26 mei 2017, in de leeftijd van 74 jaar. 
 
* Heiltje van de Berg-van der Waal,  
  overleden op 1 juni 2017, in de leeftijd van 76 jaar. 
 
* Anna van Nes-Slotboom,  
  overleden op 20 oktober 2017, in de leeftijd van 93 jaar. 
 
* Jan van der Linden,  
  overleden op 1 november 2017, in de leeftijd van 87 jaar. 
 
* Cornelis Verschoor,  
  overleden op 9 november 2017, in de leeftijd van 78 jaar. 
 
*voor allen die wij niet met name noemen, 
maar die wij hebben liefgehad in dit leven 
en die in ons hart verder leven, ontsteken wij een kaars. 
 
Lied: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ (Lied 961) 

Allen gaan staan 
In verbondenheid met de levende God 
die ons voorgaat in de nacht, 
die is, die was en die zal zijn, 
onze schuilplaats in nood, 
die ons draagt in de palm van zijn hand, 
staan wij hier met ons verdriet. 
 
Vol herinnering zijn onze gedachten, 
vol verdriet omdat hun leven ten einde ging. 
Laten deze namen waarmee wij hen kenden 
niet vergeten raken. 
In zijn Licht gedenken wij allen, 
wij zien uit naar het Licht 
dat ons verbindt in dood en leven. 
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Stilte… 
 
Cantorij/allen: ‘Koester de namen’ (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. 
 
Allen 

 
 
Cantorij 
   Zie met ontferming naar onze aarde, 
   houd in uw hoede wie haar bewonen. 
   Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 
 
Allen 
   Laat de zon van uw aangezicht 
   over ons opgaan, 
   zegen ons allen met het licht van uw ogen. 

 (gemeente gaat zitten) 
 

DELEN 
 

 Gebeden: dankzegging, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
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v. ‘…zo zingen wij het uit:’ 
a. ‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk’ (Lied 368j) 

 
Delen van de gaven  
 

GAAN 
         (gemeente gaat staan) 
Slotlied: ‘Voor alle heiligen’ (Lied 727: 1a, 2c, 4a, 9c, 10a) 
 
Allen 

 
Cantorij 
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, halleluja! 
 
Allen 
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, halleluja! 
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Cantorij 
9 Daar is de Koning als een jonge held! 
   Hem komen allen tegemoet gesneld 
   van vreugde stralend, scharen ongeteld. 
   Halleluja, halleluja! 
 
Allen 
10 Van alle einder, van de verste kust 
   zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
   U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
   Halleluja, halleluja! 
 
Zending en zegen 
allen zingen: AMEN. AMEN. AMEN. 

 
* * * 

 
 

De steen met de naam, de kaars en de roos mogen na afloop door de 
familie worden meegenomen.  

 
Op het liturgisch centrum en op de gedenktafel achter in de kerkzaal 

staat een schaal met kleine witte stenen. Iedereen die dat wil, mag een 
steentje meenemen als een gedachte aan een overleden geliefde. 

 
 

* * *  
 
 

Those who we love 
don’t go away. 

They walk beside 
us every day. 

Unseen, unheard 
but always near. 

Still missed. 
Still loved. 

Still very dear. 


