
Zondag 20 november 2022 

Zondag Christus Koning -  Gedachtenis van onze overledenen 

 

 
 

“God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God ...” 
(1 Johannes 4 vers 16) 
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“We hebben Gods liefde leren kennen toen 
we in Christus gingen geloven. Gods liefde 
is in ons. God is liefde. Iedereen die in de 
liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God 
blijft voor altijd in hem. Gods liefde is 
volmaakt in ons. Daarom kunnen we vol 
vertrouwen zijn op de dag dat God zal 
rechtspreken over de wereld. Want ook al 
leven we nog in deze wereld, toch lijken we 
al op Jezus Christus. Als Gods liefde in ons 
is, hoeven we niet meer bang te zijn voor 
zijn oordeel. Volmaakte liefde laat alle angst 
verdwijnen. Angst betekent dat je bang bent 
voor Gods straf. Wie daar bang voor is, 
heeft geen volmaakte liefde in zich. Wij 
leven in liefde omdat God ons eerst heeft 
liefgehad.” 

 
Eerste rondzendbrief van Johannes 
hoofdstuk 4 verzen 16 t/m 19 

 
 
Voorganger: ds. Wim Zaagsma 

Organist:  Cees van der Poel 

Lector:   Elske Vledder 

Ouderling: Evert-Jan Oppelaar 

Techniek: Jaap Keijzer en Henk Harms 

Koster:   Ed Olivier 

 



3 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkomstwoord en mededelingen 
 

Aansteken van de kaarsen - kaarsenlied Lied 290 

 

Aanvangslied: Lied 84: 1, 2 (allen staan) 
 

 
Het heil dat uw altaar omgeeft / beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. / Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid / in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof / en steeds zich wijden aan uw lof. 
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Moment van stilte - Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
 

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 84: 6 
 

Want God onze Heer die ons mild / bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. / Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt / en eerlijk wandelt voor zijn ogen 
HEER, die het al in handen houdt, / welzalig die op U vertrouwt.  

(allen gaan zitten) 

Inleiding op de zondag - Lied bij het begin: Lied 598 
 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed  
 

Bijbellezingen: Psalm 84 en Openbaring 7: 9-12 
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Tussenzang: Lied 726: 1, 5, 6 
 

 

 
Nu omstraalt hen licht des hemels 
en de levensbron ontspringt 
waar zij juichen U ter ere 
waar hun koor uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
alle waarheid zal het winnen 
en het blinkt van uw gezicht. 
 

God uit God, eerste-geboren, 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen, 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
Heilige Geest die levend maakt. 
 

Verkondiging 
 

DIENST VAN DE GEDACHTENIS 
 
Muzikaal meditatief moment: “De mensen die we missen” (Sela) 
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Lied na de verkondiging: ‘De mensen van voorbij’ (Hanna Lam) 

 
 

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. 

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 ons dierbaar. Steeds na het 
noemen van een zevental 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 naamloos zijn 
gestorven; 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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DIENST VAN DE GEBEDEN 
 

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 

 
Orgelspel en Collecte: de collectes in deze dienst zijn bestemd voor  
1. Protestantse Kerk – Pastoraat 2. Bloemencommissie   
 

De collectes worden niet in een rondgang gehouden; we zien uw gaven tegemoet in 
de mandjes bij de uitgang en bij de koffiebalie. 
 

Slotlied: Lied 416 (staande) 
 

 
 

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. 
 
Zegen 
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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)  

Na de dienst is er gelegenheid om voor in de kerk een kaars, een 
gedachteniskaartje 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. 

 


