
1 
 

Vanwege de coronaomstandigheden is het niet toegestaan te zingen in de kerk.  

Enkele zangers zullen voorin de kerk de liederen zingen. 

Hier mogen we stil naar luisteren en intussen de liedteksten geconcentreerd met het hart meelezen.  

Thuis mag u uiteraard naar hartenlust meezingen. 

 

Tijdens het binnenkomen in de kerk speelt het orgel 

 

De kerkenraad komt binnen en heet ons welkom  

 

Ouderling Tanja van Ark en Jansje Ribbink steken de kaarsen aan 

Voor elke overleden gemeentelid in het afgelopen kerkelijke jaar wordt een kaars aangestoken. Hun 

namen vindt u op de achterkant van de liturgie. Ook is er één kaars zonder naam. Voor alle andere 

geliefden die we in gedachten meedragen. 

We verzoeken u tijdens het aansteken nog even te blijven zitten, zodat iedereen het zo goed mogelijk 

kan zien. 

 

Na dit plechtige moment gaan we staan en wordt gezang 457: 1 en 2 gezongen: 

 

 
 

2. Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 

werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 

Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 

al uwe englen, onvolprezen Heer. 

 

Er is gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 

Voor goede concentratie en openheid maken we ons hart stil voor God voordat de dienst begint. 

 

Het votum vindt plaats 

De voorganger wijdt de samenkomst van de gemeente aan God. 

 

Aan het begin van de dienst worden we bemoedigd… 

De voorganger bemoedigt de gemeente met Gods trouw, door Bijbelse woorden. 

 

… en van Godswege gegroet 

De voorganger groet de gemeente in naam van God. 
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Psalm 16: 1 wordt gezongen 

 

 
We luisteren naar Gods gebod vanuit Jakobus 1: 26 en 27 

26 Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, 

en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.  
27 Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in 

hun nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. 

 

Als instemming met het gebod wordt Psalm 146: 5 gezongen: 

5. Wees en weduw en ontheemde 

doet Hij wonen op zijn erf. 

Hij behoedt de weg der vreemden, 

maar leidt bozen in 't verderf. 

Eeuwig Koning is de HEER! 

Sion, zing uw God ter eer! 

 

We bidden dat Gods Geest de woorden van de Bijbel in ons hart zal brengen 

 

Met de kinderen wordt een lied gezongen: Op Toonhoogte 460 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 

straks als Jezus t’rug komt. 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 

als Jezus komt. 

 

Blijf niet treuren, zit niet bij de pakken neer. 

Sikkeneuren helpt je toch niet meer. 

’t Zal gebeuren, dan komt de Heer, de Heer. 

 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 

straks als Jezus t’rug komt. 

Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, 

als Jezus komt. 
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Het verhaal waar de kinderen thuis mee kunnen werken krijgt aandacht  

 

We lezen uit de Bijbel: Hebreeën 11:32 – 12:3 
32 Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, 

Simson en Jefta, David en Samuel, en over de profeten, 33 die door hun geloof koninkrijken 

overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil 

toeklemden, 34 aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; 

die hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op 

de vlucht joegen. 35 Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. Anderen 

werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen 

naar een betere opstanding. 36 Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met 

arrestatie en gevangenschap. 37 Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door een 

moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en 

mishandeld. 38 Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en 

holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. 39 Al deze mensen, die van oudsher om hun 

geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 40 omdat God voor ons iets 

beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. 

 
1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin 

we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 
2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: 

denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande 

van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 3 Laat tot u 

doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed 

verliest en het opgeeft. 

 

We luisteren naar de verkondiging van Gods Woord  

Thema: “Je loopt de wedstrijd niet alleen…” (Hebr. 12: 1 en 2) 

 

Als antwoord op de verkondiging wordt gezang 442: 1 gezongen: 
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Tijdens het naspel is gelegenheid voor de collecte m.b.v. bankoverschrijving of de Scipio-app 

 

Gedachtenis van de overledenen (staande) 

De voorganger leest de namen van de overledenen voor uit het gedenkboek.  

 

Tijdens de gedachtenis wordt gezang 299: 1, 3 en 10 gezongen: 

 

 
3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht 

moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 

tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 

Halleluja, halleluja! 

 

10. Van alle einders, van de verste kust 

zullen zij vinden vrede, feest en rust, 

U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 

Halleluja, halleluja! 

 

We danken en bidden voor en met elkaar, er is stilte voor persoonlijk gebed en we sluiten onze 

gebeden af met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’  

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

Uwe Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome.  

Uw wil geschiedde gelijk in de hemel, zo 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. 
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In het laatste lied dat gezongen wordt komt de kern van de dienst terug: Gezang 296: 1, 2 en 3 

 

 
2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 

wat Ik u heb gegeven. 

Er blijft bij alle aardse last 

een open deur ten leven. 

Werp van u af 

wat Ik niet gaf. 

Blijf u standvastig scharen 

bij wie mijn woord bewaren. 

 

3. Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 

nog is de worstling gaande. 

Ik ben 't, uit wie gij krachten schept, 

houd in de strijd u staande. 

Zie op naar Mij: 

Ik blijf nabij. 

Ik houd u vast in 't lijden. 

Niets zal u van Mij scheiden. 

 

We ontvangen Gods zegen om bemoedigd het leven weer in te gaan 

We beantwoorden de zegen met het zingen van ‘amen, amen, amen’. 
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Na afloop van de zegen zullen de kaarsen worden gedoofd. Wilt u hier respectvol op wachten?  

 

Als het orgel gaat spelen, worden om beurten familieleden genoemd om de gedenkkaars van hun 

geliefde op te halen. Wilt u geduldig wachten tot uw naam genoemd wordt? Als u de kaars hebt 

opgehaald, verzoeken wij u het kerkgebouw meteen te verlaten. Zo willen we de ceremonie voor ieder 

veilig laten verlopen.  

 

Helaas is er vanwege de coronaomstandigheden dit jaar geen gelegenheid voor nabestaanden om in 

het Hoogepad een kopje koffie/thee te drinken. We vertrouwen op uw begrip hiervoor. 

 

Vanmiddag is tussen 13.30 en 15.00 uur voor nabestaanden die zich hebben aangemeld gelegenheid 

om nog even in groter familieverband in de kerk te verblijven en de gedenkkaars op te halen.  

 

Wij wensen iedereen een goede zondag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie dit wenst is deze liturgie nog te downloaden of te printen via www.hgbb.nl 

http://www.hgbb.nl/

