
 

  Liturgie op Herinneringszondag  21 november 2021  

Welkom in “De Schutse”, Appelscha.  

 

Ouderling van dienst: mw. D. Heddema 
Diaken van dienst: mw. J. Tjallingii 
Organist: dhr. B. Bos 
Kerk TV: dhr. A. van der Zwaag 
Lector: dhr. F. van der Berg 
Voorganger: ds. Wieger Baas  
 
Klavierbespeling (piano/orgel) 
 
Kerkenraad en dominee komen binnen 
 
Welkom en eventuele mededelingen 
 aansteken van de liturgiekaars 
 
Samenzang: NLB Lied 280: 2, 3, 4 
280:2 
Dit huis van hout en steen, dat lang 
de stormen heeft doorstaan, 
waar nog de wolk gebeden hangt 
van wie zijn voorgegaan, 
280:3 
dit huis, dat alle sporen draagt 
van wie maar mensen zijn, 
de pijler die het alles schraagt, 
wilt Gij die voor ons zijn? 
280:4 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 
 
Stilte  
Woorden aan het begin (Bemoediging & groet)  
 
orgel Lied NLB Lied 280: 5, 7 
280:5 
Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 
280:7 
Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 
 
Dominee: 
  Vandaag herinneringszondag. 

We noemen vandaag namen … 
 
Tijd en ruimte dat de kinderen naar hun eigen ruimte 
gaan;  
 
- we steken de kaars in de lantaarn aan 

We zingen:  

 
 
Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht. 
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 
 
- we nemen de Kijkbijbel mee  
 
We zingen:  
Boek, jij mag open: jij bent Gods blij verhaal. 
Woord, dat doet hopen. God spreekt in mensentaal. 
 
Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest: 
God, die er zijn zal, en altijd is geweest. 
 
Dominee: 
 
Psalm 39 
13 Hoor mijn gebed, HEER, 
luister naar mijn hulpgeroep, 
wees niet doof voor mijn verdriet, 
want een vreemdeling ben ik, bij U te gast 
zoals ook mijn voorouders waren. 
Een mens wil gehoord worden, gezien worden.  
 
Want als morgen begint zonder mijn … dan … 
Dan wil ik gehoord, gezien worden … 
in al mijn wanhoop, 
in al mijn dankbaarheid, 
in al mijn getob   
 

We gaan luisteren naar het volgende lied: 
If Tomorrow Starts Without Me 
 
attributed to David Romano  
and read by Tom O'Bedlam. 
 
https://youtu.be/8YMJcIvpUlc   
 
Hier onder volgt het gedicht en naast de En-
gelse Tekst treffen we de Nederlandse vertaling 
in de kolom er naast aan  
 
 

https://youtu.be/8YMJcIvpUlc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If Tomorrow Starts Without Me 

When tomorrow starts without me, 
And I'm not there to see, 
If the sun should rise and find your eyes 
all filled with tears for me, 
  
I wish so much you wouldn't cry 
The way you did today, 
While thinking of the many things, 
We didn't get to say. 
  
I know how much you love me, 
As much as I love you, 
and each time that you think of me, 
I know you'll miss me too. 
  
But when tomorrow starts without me, 
Please try to understand, 
That an angel came and called my name, 
And took me by the hand, 
and said my place was ready, 
In heaven far above, 
And that I'd have to leave behind 
All those I dearly love. 
  
But as I turned to walk away, 
A tear fell from my eye 
For all my life, I'd always thought, 
I didn't want to die. 
  
I had so much to live for, 
So much left yet to do, 
It seemed almost impossible, 
That I was leaving you. 
  
I thought of all the yesterdays 
The good ones and the bad, 
I thought of all the love we shared, 
and all the fun we had 
  
If I could re-live yesterday 
Just even for a while, 
I'd say good-bye and kiss you 
And maybe see you smile. 
  
But then I fully realized, 
That this could never be, 
For emptiness and memories, 
would take the place of me. 
  
And when I thought of worldly things, 
I might miss come tomorrow, 
I thought of you, and when I did, 
My heart was filled with sorrow. 
  
But when I walked through heaven's gates, 
I felt so much at home 
When God looked down and smiled at me, 
From His great golden throne. 
  

Als morgen begint zonder mij 

Wanneer morgen begint zonder mij 
En ik er niet ben om het mee te maken 
Als de zon zou opkomen en zou merken 
dat jouw ogen met tranen gevuld zijn om mij, 
  
Dan wou ik zo graag dat jij niet zou huilen 
Zoals het vandaag gebeurde 
Terwijl wij dachten aan de vele dingen 
Waar wij niet aan toekwamen te zeggen 
  
Ik weet hoeveel je van mij houdt, 
Net zoveel als ik van jou houd, 
en iedere keer wanneer je aan mij denkt 
dan weet ik dat jij ook mij zult missen 
  
Maar wanneer morgen begint zonder mij, 
Probeer dan te begrijpen 
Dat een engel kwam en riep mijn naam, 
Mij bij de hand nam 
en zei dat mijn plaats gereed was, 
heel hoog in de hemel 
En dat ik al degenen 
die mij zo lief zijn zou moeten achterlaten 
  
Maar toen ik me omkeerde om weg te lopen 
Viel er een traan uit mijn oog 
Heel mijn leven heb ik altijd gedacht 
Dat ik niet wilde sterven 
  
Er was zo veel om voor te leven 
Nog zoveel dat er te doen viel 
Het leek bijna onmogelijk 
Dat ik jou achterliet 
  
Ik dacht aan alles wat geweest was 
De goede en slechte dingen 
Ik dacht aan alle liefde die wij deelden 
en alle plezier dat wij hadden 
  
Als ik de dag van gisteren zou kunnen herleven 
Al was het maar voor even 
Dan zou ik vaarwel zeggen en jou kussen 
En jou misschien zien glimlachen 
  
Maar toen drong het helemaal tot me door 
Dat dit nooit zou gebeuren 
Omdat leegte en herinneringen 
mijn plaats zouden innemen 
  
En wanneer ik aan wereldse dingen dacht 
Dan zou ik de dag van morgen missen 
Ik dacht aan jou en toen 
Werd mijn hart van verdriet vervuld 
  
Maar toen ik door de hemelpoorten liep 
Voelde ik me zozeer thuis 
Toen God glimlachend op mij neerkeek 
Vanaf Zijn grote gouden troon 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He said, "This is eternity, 
And all I've promised you." 
Today your life on earth is past, 
But here life starts anew 
 
I promise no tomorrow, 
But today will always last, 
And since each day's the same way 
There's no longing for the past. 
  
You have been so faithful, 
So trusting and so true. 
Though there were times 
You did some things 
You knew you shouldn't do. 
  
But you have been forgiven 
And now at last you're free. 
So won't you come and take my hand 
And share my life with me? 
  
So when tomorrow starts without me, 
Don't think we're far apart, 
For every time you think of me, 
I'm right here, in your heart. 
 
We steken een kaars aan voor allen die het in 
deze tijd van Corona zwaar hebben. 
 
Gebed 
 

We lezen Prediker 3: 16 – 22 (lector) 
Onrecht en onderdrukking  
16 Ik heb nog iets onder de zon gezien: op de plaats 
waar rechtgesproken wordt, heerst onrecht. Ik zag de 
plaats waar gerechtigheid zou moeten zijn, en er 
heerst onrecht. 17 Ik zei tegen mezelf: God zal zowel 
de rechtvaardigen als de goddelozen aan zijn oordeel 
onderwerpen, want er is bij Hem voor alles wat ge-
beurt en voor elke daad een tijd. 18Ik zei tegen mezelf 
dat God de mensen heeft bevoorrecht: ze beseffen 
dat ze als de dieren zijn. Niet meer dan de dieren zijn 
ze, 19 want de mensen en de dieren treft hetzelfde lot. 
Zoals een dier sterft, zo sterft ook een mens; ze delen 
in dezelfde adem. Dat is hun beider lot. Een mens is 
niet beter af dan een dier, want alles is leegte. 20 Alles 
gaat naar dezelfde plaats, alles is uit stof ontstaan en 
alles keert terug tot stof. 21Wie zal ooit weten of de 
adem van een mens naar boven opstijgt en die van 
een dier afdaalt naar de aarde? 22Daarom, zo heb ik 
vastgesteld, is het maar het beste voor een mens dat 
hij vreugde put uit alles wat hij onderneemt. Dat is wat 
hem is toebedeeld, want wie zal hem van iets laten 
genieten na zijn dood? 
 
We luisteren naar “Een weg naar U”.  
https://youtu.be/Rnow8WuGH00 
 
Al maken duizend vragen me bang 
en stamel ik, op zoek naar woorden; 
al zucht mijn hart al veel te lang, 
mijn God zal mijn gebeden horen. 

Hij zei, "Dit is de Eeuwigheid, 
En alles wat Ik jou beloofd heb." 
Vandaag is jouw aardse leven voorbij 
Maar hier begint het leven opnieuw 
  
Ik beloof geen dag van morgen 
De dag van vandaag zal eeuwig duren 
En daar iedere dag onveranderlijk is 
Is er ook geen verlangen naar het verleden 
  
Jij bent zo trouw geweest 
Zo vertrouwend en zo waar 
Hoewel jij soms dingen deed 
Waarvan jij wist dat je 
ze niet zou moeten doen 
  
Maar het is jou vergeven 
En nu ben je eindelijk vrij 
Wil je mij dus niet bij de hand nemen 
En mijn leven met mij delen? 
  
Dus wanneer morgen begint zonder mij 
Denk dan niet dat wij ver gescheiden zijn 
Want iedere keer wanneer je aan mij denkt 
Dan ben ik er, in je hart. 
 

 

https://youtu.be/Rnow8WuGH00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al is de hemel zwijgzaam en stil, 
U geeft me kracht om vol te houden. 
Als tijd alleen mijn pijn niet heelt, 
dan nog blijf ik op U vertrouwen. 
 
In het donkerst van de nacht 
leert U mijn ziel te zingen. 
U geeft wonderlijke kracht 
en vrede diep van binnen. 
Ook in mijn verdriet 
vindt mijn lied een weg naar U. 
 
Al is het wonder waar ik op hoop, 
waar ik om bid, nog uitgebleven, 
toch vind ik troost in dit geloof: 
mijn naam staat in het boek van leven. 
 
In het donkerst van de nacht 
leert U mijn ziel te zingen. 
U geeft wonderlijke kracht 
en vrede diep van binnen. 
Ook in mijn verdriet 
vindt mijn lied een weg naar U. 
 
Trouwe God die mij ziet, 
sterke God die mij redt, 
een gebroken hart veracht U niet. 
Elke zucht is een lied, 
elke traan een gebed. 
U hoort mijn klacht, 
U hoort mijn lied. 
 
In het donkerst van de nacht 
leert U mijn ziel te zingen. 
U geeft wonderlijke kracht 
en vrede diep van binnen. 
Ook in mijn verdriet 
vindt mijn lied een weg naar U. 
 
Juist in mijn verdriet 
vindt mijn lied een weg naar U. 
 
Tekst: Harold ten Cate, muziek: Kinga Bán, Adrian 
Roest © 2018 Stichting Sela 
Music / Smallstonemediasongs.com 
 
Overdenking 
 

Een leven valt stil 
zoals een blad dat valt. 
En God raapt het op. 

 

 

#rouw 
“Zij of hij blijft er zo in hangen”. 
Een uitspraak die snel wordt 

gedaan. 
Maar ken je iemands diep 

verlangen? 
En heb jij in haar of zijn  

schoenen gestaan? 
 

Heb jij het zware pad gelopen? 
Voelde jij de wanhoop, het 

verdriet en de pijn? 
Heb jij intens gevoeld. 

Dat de waarheid voor de ander 
liever anders mocht zijn. 

 
Rouw is een moeilijk te begrijpen 

proces. 
En vaak niet aan de buitenkant  

te zien. 
Maar misschien is minder  

oordelen. 
En een beetje inlevingsvermogen 

en begrip 
wel beter. Misschien … 

Open  ig 
 
 
Na de overdenking  
 
orgel Liedtekst NLB Lied 1005:  
2. 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
3. 
Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats voor U gebouwd. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
4. 
Met zoveel gaven aan ons gegeven, 
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 



 

 

 

We noemen de namen  
 
Ouderling van dienst: 
 

Ik weet … 
 
Ik weet dat ergens in de nacht 
het licht schijnt waarop ieder wacht. 
Ik weet, dat in mijn stil verdriet, 
er ÉÉN is die mijn tranen ziet. 
 
Aan de Grote Kaars ontsteken we een kleine kaars 
 
Op de achtergrond horen we het lied: 
 
Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur  
dat nooit meer dooft,  
een vuur dat nooit meer dooft. 
 
[https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY] 

 
Ik weet dat in de diepste nood 
er ÉÉN is sterker dan de dood. 
Ik weet dat in het bangste uur 
God mij omringt als sterke muur! 
 
We noemen de namen  
 
Dominee: 
We spreken de naam ……………….. uit. 
En in liefde gedenken wij. 
 
Ik nodig ………………. uit 
om de kaars van ………………… aan te steken  
teken van blijvend herinneren 
 
KOOS ARJAN MARISSEN 
 
KLAAS LANGEREIS 
 
EEUWKJE VAN ZANDEN – IDEMA 
 
MARGJE KRUIZINGA – VENEBOER  
 
TSJALLING JONKHOFF 
 
ROBERTUS NICOLA MARIA GERARDUS KERCKHOFFS 
 
HINKE HOOGEVEEN – BOOTSMA 
 
ALBERT SCHOOTSTRA 
 
HENDRIK KOOI  
 
HENDRIKJE ROOKS – VEENSTRA 
 
PIETJE HOEKSTRA – STREEKSTRA 
 
ROELOF JANSSEN 
 
 

Deze namen noemen we vanmorgen hardop. 
 
In de stilte van ons hart …  
      misschien nog zoveel anderen namen. 
 
Nog elke dag genoemd, 
……. 
 
Verlies en verdriet kan zo veel gezichten krijgen. 
 
Ook deze kaars ontsteken we en ik vraag de ouder-
ling van dienst die kaars aan te steken. 
 
Gebeden 
 
We bidden samen het Onze Vader:  
Onze Vader, die in de hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd,  
Uw Koninkrijk kome,  
Uw Wil geschiedde  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde  
Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
en leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze  
want van U is het Koninkrijk  
en de Kracht  
en de Heerlijkheid  
tot in Eeuwigheid. Amen. 
 
Slotlied NLB 416 Ga met God en Hij zal met je zijn  
https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998  
416:1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
416:2 
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. 
416:3 
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. 
416:4 
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. 
 
Wegzending en zegening 
 
orgel NLB Lied 415 vers 3 
3. 
Amen, amen, amen!  
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen God, uw naam ter eer! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gwq9YhpxmY
https://www.youtube.com/watch?v=HAtb2NVG998

