
Zondag 21 november 2021 

Zondag Christus Koning -  Gedachtenis van onze overledenen 

 

 
 

“Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde ...” 
(Lukas 24: 29) 
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Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. 
Niets kan dat veranderen. Ook al moeten we 
lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd. 
Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, 
ook al is ons leven in gevaar. Dit staat in de 
heilige boeken: “Omdat we bij u horen, moeten 
we elke dag lijden. We worden behandeld als 
schapen die geslacht worden.” Maar hoe zwaar 
het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden 
overwinnen. Want God houdt van ons. Dit weet ik 
zeker: door de dood en opstanding van Jezus 
Christus, onze Heer, liet God zien hoeveel hij van 
ons houdt. En niets kan dat veranderen: geen 
engel, geen geest, geen machthebber, geen 
mens of macht op aarde of in de hemel. Want 
wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst, 
of we nu leven of sterven: God houdt van ons! 

 
De apostel Paulus aan de christenen te Rome ,  
hoofdstuk 8 vers 35-39 

 
 
 
Voorganger: ds. Wim Zaagsma 

Organist: Marcel den Dulk 

Lector: Anja Rijerkerk 

Koor: ‘Hatikwa’ onder leiding van Marta Leda en begeleiding van Cees Diepeveen 

 
 
 
Afbeelding voorzijde: ‘De doden begraven’, een van de zeven panelen van de Meester van 
Alkmaar over de werken van barmhartigheid (vervaardigd in 1504) 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkomstwoord en mededelingen 
 

Aansteken van de kaarsen onder het zingen van het kaarsenlied Lied 290 

 

Aanvangslied: Lied 100: 1, 2, 3 (allen staan) 
 

 
 

Roep uit met blijdschap: `God is 
Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.' 
 

Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn 
Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 

Moment van stilte  
 

Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
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Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 
 

Gebed van toenadering 
v   … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer. 
a  Amen. 
 

Vervolg aanvangslied: Lied 100: 4 
 

Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

      (allen gaan zitten) 

Inleiding op de zondag 
 
Hatikwa zingt: “Carry me home” 

(Wieg zacht, lieve koets, draag me naar huis, het beloofde land aan 
de overkant van de rivier de Jordaan) 

Dit lied zou geschreven zijn door een zekere Wallis Willis, een tot slaaf gemaakte die 
bevrijd was en leefde in een Indianenreservaat dat nu Choctaw County heet, in de 
staat Oklahoma. Deze Wallis Willis zou geïnspireerd zijn door de Red River of the 
South, de Rode Rivier met aan de ene oever de staat Texas en aan de andere oever 
de staat Oklahoma. Die rivier deed hem denken aan de rivier de Jordaan in Israël en 
aan de profeet Elia die aan de overkant van de Jordaan ten hemel voer met een 
vurige wagen met paarden. 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed  - Bijbellezing: 2 Koningen 2: 1-12 
 

Elia in de hemel opgenomen 
 

1 De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in de hemel zou 
opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te vertrekken, 2 maar Elia zei 
tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar 
de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo 
gingen ze samen op weg naar Betel. 3 De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de 
stad tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester 
van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. ‘Zeg maar niets.’ 4 Elia zei 
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tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa 
antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik 
u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. 5 De profeten uit Jericho 
kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw 
meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zeg maar niets.’ 6 
Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar Elisa 
antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik 
u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder. 7 Bij de oever van de Jordaan hielden 
ze stil. Vijftig profeten die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. 8 
Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, 
waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden 
oversteken. 9 Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen 
voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij 
dubbel in uw geest delen.’ 10 ‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik 
van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, 
gebeurt het niet.’ 11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar 
gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia steeg in 
een stormwind op naar de hemel. 12 Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, 
vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon zien, scheurde 
hij zijn kleren.  

 
Tussenzang: ‘Abide with me / Blijf mij nabij - we zingen samen het 3de vers: 
 
a U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 
Verkondiging 

DIENST VAN DE DANKBAARHEID 
 

Muzikaal meditatief moment  
 

Lied na de verkondiging: ‘De mensen van voorbij’ (Hanna Lam) 
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a De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven.  
De mensen van voorbij  
ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen,  
die wij zo graag herhalen,  
in bloemengeuren, in een lied  
dat opklinkt uit verdriet. 

 

a De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten.  
De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen,  
daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij. 

 
Wij noemen de namen van hen die gestorven zijn en u dierbaar waren. Steeds na het 
noemen van een achttal namen is er voor de nabestaanden gelegenheid naar voren 
te komen om een kaars aan te steken voor degene van wie zij afscheid moesten 
nemen; telkens na het aansteken van de kaarsen zingen we… 
 

 

 

Na het noemen van alle namen worden kaarsen aangestoken voor wie nu in onze 
gedachten zijn; voor de vluchtelingen die verdronken zijn of omgekomen op zoek 
naar een veilige plek, een beter leven… 
 

Er is nu voor u en jullie allemaal gelegenheid naar voren te komen om een lichtje te 
ontsteken voor iemand die u mist, voor iemand naar wie uw hart uitgaat, voor allen 
ook die verdwaalden in het rumoer van onze tijd … 
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Dankzegging - voorbeden - stil gebed - “Onze Vader” (gezamenlijk): 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
uw Naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, uw wil geschiede 
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 leidt 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: Lied 416 (staande) 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

Hatikwa zingt de Keltische zegen 
 

Zegen 
 

Collecte: de collecte in deze dienst is bestemd voor  
 

1. Protestantse Kerk – Pastoraat: omzien naar mensen binnen en buiten de kerk  
2. Onze plaatselijke kerk   
 

Vanwege de corona-beperkingen wordt de collecte niet in een rondgang gehouden; 
we zien uw gaven tegemoet in de mandjes bij de uitgang en bij de koffiebalie. 

 Na de dienst is er gelegenheid om voor in de kerk een kaars, een 
gedachteniskaart en een roos in ontvangst te nemen als aandenken aan 
deze dag. Ook bent u van harte welkom om achter in de kerk elkaar te 

ontmoeten bij koffie, thee en limonade. 
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Ieder heeft een naam 
 

Ieder heeft een naam 
die God hem gaf en die zijn ouders hem gaven. 

Ieder heeft een naam 
die zijn houding en zijn glimlach hem gaven en zijn kleding hem gaf. 

Ieder heeft een naam 
 die de bergen hem gaven en zijn muren. 
Ieder heeft een naam 
 die de sterren hem gaven en zijn buren. 
Ieder heeft een naam 
 die zijn fouten hem gaven en zijn verlangen hem gaf. 
Ieder heeft een naam 
 die zijn vijanden hem gaven en zijn liefde hem gaf. 
Ieder heeft een naam 
 die zijn feesten hem gaven en zijn werk hem gaf. 
Ieder heeft een naam 
 die de jaargetijden hem gaven en zijn blindheid hem gaf. 
Ieder heeft een naam 
 die de zee hem gaf en die de dood hem gaf. 

 
Zeida (Israëlisch dichteres 1914 – 1984)  

 


