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In deze dienst herdenken we de gemeenteleden 
 die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden: 

 
 

2021 
 

08 november  Janske Adriana Kuijntjes - Boot       84 jaar 
 

30 november  Evert Cornelis van Zee        56 jaar 
 

18 december  Aafje Meijers – Bron         91 jaar 
 

30 december  Aaltina Hendrika Peels – Wolthekker      88 jaar 
 

 

2022 
 

06 januari      Jenneke Frederika de With – Vervloedt 100 jaar 
 

20 januari      Arina Pieternella den Dekker – Buntsma 96 jaar 
 

24 januari      Dirkje Hendrika van Es – Sterrenburg       90 jaar 
 

06 maart        Eduard Woudenberg         90 jaar 
 

10 april           Elizabeth de Leeuw – den Braber      92 jaar 
 

15 april           Frederika Sipkema – van Santen      96 jaar 
 

16 juni            Marinus Kuijntjes         89 jaar 
 

26 juni            Johannes Marinus Golverdingen      74 jaar 
 

28 juni            Arie Antonie Blom         97 jaar 
 

21 oktober    Riet de Jong – van Baalen      100 jaar 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Zingen:  Psalm 90: 1  

 
Gij zijt, o HEER, van d' allervroegste jaren 
Voor ons geweest een toevlucht in gevaren. 
Eer berg en rots uit niet geboren waren, 
Eer d' aarde rustt' op hare grondpilaren, 
Van eeuwigheid, o God Die eeuwig leeft, 
Zijt Gij de God, Die eind noch oorsprong heeft. 
 

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
 
Hulpverwachting en Groet 
 
Zingen:  Lied 505: 1 en 2 

 
Ga niet alleen door ’t leven, 
die last is u te zwaar. 
Laat Eén u sterkte geven, 
ga tot uw Middelaar! 
Daar is zoveel te klagen, 
daar is zoveel geween  
en zoveel leed te dragen.  
Ga niet alleen! 
En zoveel leed te dragen. 
Ga niet alleen! 
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Ga niet alleen; uw Koning 
wil komen in uw hart. 
Ach, geef het Hem ter woning, 
hoe stilt Hij dan uw smart! 
Wie kan er tranen drogen,  
als Jezus? Immers geen! 
Richt dan de treurend' ogen 
naar Jezus heen! 
Richt dan de treurend' ogen 
naar Jezus heen! 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 48: 6 
 

Want deze God is onze God, 
Hij is ons deel ons zalig lot, 
door tijd noch eeuwigheid te scheiden: 
ter dood toe zal Hij ons geleiden. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 56  
 
1 Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Duif 
op verre eiken’; toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te 
Gath. 
2 Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij 
opslokken; 
de hele dag onderdrukt mij de bestrijder. 
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3 Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, 
want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste! 
4 Op de dag dat ik vrees, 
vertrouw ík op U. 
5 In God prijs ik Zijn woord, 
op God vertrouw ik, ik vrees niet; 
wat zou een schepsel mij kunnen doen? 
6 De hele dag verdraaien zij mijn woorden; 
al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. 
7 Zij scholen samen, zij verbergen zich; 
zij letten op mijn voetstappen, 
omdat zij loeren op mijn leven. 
8 Zouden zij bij zoveel onrecht vrijuit gaan? 
Stort de volken neer in toorn, o God! 
9 Ú hebt mijn omzwervingen geteld; 
doe mijn tranen in Uw kruik. 
Staan zij niet in Uw register? 
10 Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen, 
op de dag dat ik roep. 
Dit weet ik: dat God met mij is. 
11 In God prijs ik het woord, 
in de HEERE prijs ik het woord. 
12 Ik vertrouw op God, ik vrees niet; 
wat zou de mens mij kunnen doen? 
13 O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan; 
ik zal ze aan U met dankzegging nakomen. 
14 Want U hebt mijn ziel gered van de dood 
– hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? – 
zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen 
in het licht van de levenden. 
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Openbaring 21:1-4 

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de 
eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de 
zee was er niet meer. 
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid 
die voor haar man sierlijk gemaakt is. 
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent 
van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen 
Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal 
er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er 
meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 

 
Zingen:  Psalm 56: 4 
 

Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard; 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven, 
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven; 
Niets maakt mijn ziel vervaard 
 

Preek:  Tranen 
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Zingen:  Lied 504 : 1, 2 en 3 
 
Droog met uw wind mijn tranen 
en deel in mijn verdriet. 
Heer, leid mijn pijn in banen, 
waar U uw troost gebiedt. 
Soms kan ik niet meer huilen 
zo groot is het gemis. 
Laat mij dan bij u schuilen, 
waar dit te dragen is.  

 
Heer, U kent mij van binnen,  
de breuk door heel mijn hart. 
Wat moet ik nu beginnen, 
waarheen met al die smart? 
Doe in uw kruik mijn tranen, 
bewaar de zware tijd. 
En wil mij dan bepalen 
bij licht en eeuwigheid. 

 
 

Eens droogt U al de tranen; 
voorbij is dan verdriet. 
En God zal ons dan manen 
tot vreugde in ons lied 
Daar zal geen dood, geen rouw zijn, 
geen moeite en geen pijn. 
Het tranenbrood zal op zijn, 
de tranen zijn voorbij. 
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Herdenking van hen, die in het afgelopen kerkelijk jaar van 
ons zijn heengegaan 
 
- inleidende woorden (door ouderling van Bezooijen) 
  
- noemen van de namen van onze geliefden 
 
- moment van stilte 
 
- zingen:  Psalm 103: 6 en 7 (nieuw berijmd) 
 

De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 
 
Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 

Gebeden  
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Zingen:  Lied 443: 2, 3, 5 en 6 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij; 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

 

Zegen 
 

Orgelspel 
 

Inzameling van onze gaven 
  

Bij de uitgang zijn er drie collecten: 
 - de eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten 

bate van de voedselbank 
- de tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij 

              ten bate van onderhoud verwarming 

- de derde collecte is bestemd voor de Grote Kerk 
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U wordt van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en  
met elkaar na te spreken, na afloop van deze dienst. 
Onder het orgel is koffie, thee en fris. 
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