
 

 

  

Liturgie bij Herinneringszondag 20 november 2022  

 

Zondag 20 november 2022  
Aanvang 09.30 uur  
Kerkelijk kleur: wit 
Ouderling van dienst: Jasper Stimm  
Diaken van dienst: Jo Lonsain  
lector mw. Djoke Heddema 
organist: Wim Boer 
M.m.v.: Bert, Carola, Erik, Marco Tavenier 
Kerk TV: Abe van der Zwaag 
Voorganger: ds. Wieger Baas  
Collecten: 1. Pastoraat; 2. Kerkbeheer 
 
Voor de dienst pianobespeling 
 
Welkom  
het aansteken van de liturgiekaars  
 
Lied – ochtend ontluikt NLB 216 
216:1 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
216:2 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

216:3 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
Stilte  
 
Woorden aan het begin   
 
Lied: NLB 23c: 1, 2, 3, 4, 5 
23c:1 
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 
23c:2 
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
23c:3 
Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
23c:4 
Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 

23c:5 
Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Bij de bloemschikking 
Bij het Kruis -teken van dood en opstanding- is een 
kruik geplaatst.  
De gedachteniskaars brandt. 
Vanuit onze tranen en gemis mogen wij ons geborgen 
weten in het licht. De witte bloemen -omhoog 
gewerkt-, verwijzen naar de hemel. “U heb ik nodig, 
Uw genade is mijn enig licht, in de nacht en 
duisternis. Heer, blijf mij nabij” 
.  
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte 
  
Bert, Carola, Erik, Marco “Nearer my God to Thee”  
 
Lied “Een weg naar U” (Sela)  
https://www.youtube.com/watch?v=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. 
 
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. 
 
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. 
 
Juist in mijn verdriet 
vindt mijn lied een weg naar U. 
 
Gedicht “Als de stilte komt” 
   Toon Hermans 

https://www.youtube.com/watch?v=Rnow8WuGH00


 

  
Lied “Het Pelgrimsgebed” van Amanda Strydom 
Vader God U ken my naam 
My binnegoed en buitestaan 
My grootpraat en my klein verdriet 
My vashou aan als wat verskiet. 
 
U ken my vrese en my hoop 
Die pad wat ek so kaalvoet loop 
Die pad het U lankal berei 
U maak die pad gelyk vir my. 
 
Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 
 
Moeder God U ken my waan 
My ego en my regopstaan 
Die drake waarteen ek bly veg 
U wys my altyd weer die weg. 
 
U het my met U lig geseën 
Die lig strooi ek op iedereen 
Net U weet hoe my toekoms lyk 
Ek het niks, U maak my ryk. 
 
Alle pelgrims keer weer huistoe 
Elke swerwer kom weer tuis 
Ek verdwaal steeds op U grootpad 
Soekend na U boardinghuis. 

Lyrics licensed by LyricFind 
 
In de Bijbel lezen we Psalm 8 (NBV) 
 
81 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. 
Een psalm van David. 
2 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld 
3 door de mond van kinderen en zuigelingen. 
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 
om hun wraak en verzet te breken. 
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door U daar bevestigd, 
5 wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 
het mensenkind dat U naar hem omziet? 
6 U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
7 hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
8 schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
10 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
Bert, Carola, Erik, Marco: “Blijf bij mij Heer”  

Overdenking 
 
Bert, Carola, Erik, Marco: “Herinner U de namen” 
 
In liefde gedenken wij 
 
Goodness is stronger than evil; 
Love is stronger than hate; 
Light is stronger than darkness; 
Life is stronger than death; 
 
Goedheid is sterker dan kwaad 
Liefde is sterker dan haat 
Licht is sterker dan duister 
Leven is sterker dan dood.   
 

Stilte 
 
Terwijl we de namen lezen, onze kaars van 
herinneren aansteken, horen we op de 
achtergrond het Taizelied “Als alles duister is …” 
klinken.  
 

Elisabeth Heijink – Heijink 
 

Jannie Jongbloed – Kampen 
 

Wiebe Harmen de Klein 
 

Piet van Gorkum 
 

Joanna Ennik – Onland 
 

Ette Terwal 
 

Jansje de Vegt – Oosterloo. 
 

Gesina Benthem – Sijbring 
 

Willemina Schootstra – van Loon 
 

Janny Agathe Drint 
 

Johanna Adeleida Korn 
 

Pietje Hoogenberg – Haisma 
 

Hendrik Jan Heijink 
 

Jantje Catharina Kroese – Hoogeveen 
 

Henny Tavenier - Prakken 
 

Engelina Iektje de Jong - Eckhardt 
 

Hendrik Pieter Wijnand den Boer 
. 

Djoke steekt een kaars aan voor de mensen die 
wij in de kring van familie en dorp missen en niet 

hier genoemd worden 
 

Djoke steekt een kaars aan voor al die jonge 
levens, zo gewenst, zo verwacht, zo gemist 

http://www.lyricfind.com/


 

Na dat al onze kaarsen van herinnering ontstoken 
zijn, is er in de STILTE ruimte voor onze eigen 

gedachten 
 

Nu Covid op afstand is, komt er weer ruimte voor 
onszelf en worden we van harte uitgenodigd om 

zelf een kaarsje aan te steken. 
 

Op de achtergrond horen we het lied “Elk mens die 
hef zich ‘m kruus te dragen” van Daniël Lohues. 
 
Dankgebed en voorbeden 
stilte  
onze gebeden sluiten we samen zingend af met het 
zingen van het onderstaande Onze Vader:  
(Geroepen om te zingen, lied 175, de tekst van 
Bonhoeffer)  
Onze Vader, onze Vader, 
ging Uw Naam maar in het rond  
als een lopend vuur van liefde 
morgenlicht en warmtebron. 
 
Werd Uw Rijk van recht en vrede 
door de mensen maar aanvaard 
dan werd zelfs de wreedste natie 
tot een hemel hier op aard. 
 
Laat niet af van deze wereld; 
geef het brood van alledag, 
dat we delen met elkander 
zonder baat of winstbejag. 
 
Wees genadig en vergevend, 
zoals wij dat willen zijn. 
Maar vernietig al wat kwaad is. 
Onze Vader, maak ons vrij. 
 
Want door wie bestaat de aarde 
en de hoop op haar behoud? 
Door wie anders, onze Vader, 
door wie anders dan door U. 
 
Collecten aandacht hier voor : Collecten: 1. 
Pastoraat; 2. Kerkbeheer 
 
Slotlied lied 416 (orgel)  
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 
Dat de weg je tegemoet komt, 
dat de wind steeds in je rug zal zijn, 
dat de zonneschijn je gezicht verwarmt, 
dat de regenbuien zacht neerkomen op je velden, 
dat de zon je dagen licht maakt. 
 
Dat de sterren je nachten verlichten. 
Dat bloemen bloeien langs je levensweg, 
dat je huis stevig staat in de storm. 
 
En tot wij elkaar weer ontmoeten 
dat God je beware in de palm van Zijn hand. 
Amen.  
 
Uitleidend orgelspel 
 
We zijn van harte welkom om elkaar tijdens de 

 
 
te ontmoeten. 
  


