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OM TE BEGINNEN  
 
Orgelspel Sombere Muziek over Psalm 103 vers 8 - 
J. Zwart (1877-1937) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op deze dienst 
 
Welkom door de ouderling van dienst (o) 
 
We gaan staan 
Zingen openingslied LB 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
 

 
 

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 



  

 
 
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de naam van de EEUWIGE 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
o: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen. 
 
Gebed van toenadering 
Besloten met: 
o: (…) 
    Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn 
    en U mogen liefhebben en dienen 
    met al onze krachten. 
   Amen. 
 
Groet door de voorganger (v) 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u. 
v: Wenst elkaar de vrede. 
We gaan zitten 
 
Zingen Kyrie- en Glorialied ‘Ontferm u over ons in kwade dagen’ 
(t. René van Loenen, m: Psalm 101)  
 

Ontferm u over ons in kwade dagen 
als wij de zware last zo wankel dragen, 
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot, 
ontferm u God. 



  

 
Ontferm u over ons in stille uren 
als wij de schaduw van de dood verduren, 
onwetend van het ons beschoren lot,  
ontferm u God. 

 
Gij die ons nooit ontbreekt, zolang wij leven 
zolang zult gij ons met uw licht omgeven 
en met uw liefde – wonderbare macht,  
gij geeft ons kracht.  

 
Wij mogen in de avond, in de morgen,  
ons veilig bij u weten en geborgen 
tot in het diepe zwijgen van de nacht,  
o stille wacht.  

 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
Eerste Schriftlezing 1 Korintiërs 13 
Zingen LB 791 ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ 

 
 



  

2 Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
3 Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
4 Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
5 Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 
6 Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 

 
Evangelielezing Mattheüs 5: 1 – 10 
Cantorij zingt LB 989 ‘Gelukkig de armen van geest’ 
 

Gelukkig de armen van geest 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
Gelukkig de zachtmoedigen, 
want zij zullen de aarde beërven. 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
Gelukkig de barmhartigen, 



  

want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

 
Verhaal van Stephan de Jong – ‘Goedehandelande’ 
Cantorij zingt ‘De Nieuwe Wereld’ (Largo uit Symphonie No. 9, “Uit 
de Nieuwe Wereld”) 
 
Overweging ‘Krachtiger dan de dood’ 
Cantorij zingt ‘In ’t laatste van de dagen’  
(t: Huub Oosterhuis, m: Antoine Oomen) 

 
In ’t laatste van de dagen zal het zijn:  
een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest,  
hoog uit boven de heuvels, en een huis  
van goud in hemelsblauw daar boven op.  
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen,  
de golven zijn verstomd, de branding zwijgt. 

 
In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft  
zal ze zien komen op scharlaken paarden  
op zilvervloten, volkeren van verre:  
wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont  
daar weten ze de route van de vrede  
daar is een nieuwe aarde neergedaald. 
 
In ’t laatste van de dagen zal het zijn 
dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen,  
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok 
en strekt je in de schaduw van je bomen. 
en niemand schrikt meer wakker in de nacht 
en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.  

 



  

GEDACHTENIS 
 
Zingen LB 601; 1 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, één voor één, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 

 
Noemen namen gestorven gemeenteleden,  
Waarbij de gedachteniskaars wordt aangestoken met het licht van de 
Paaskaars en we een paar keer zingen: ‘Krachtiger dan dood’  
(t: Pastoresteam, m: ‘Ubi Caritas’) 

Krachtiger dan dood het leven, 
Krachtiger dan dood, liefde die blijft. 

 
Gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken, waarbij orgelspel/ hobo 
‘Erbarme dich, mein Gott’ – J.S. Bach (1685-1750) 
 
Onze Vader 
Zingen LB 601; 3 ‘Alles zal zwichten en verwaaien’ 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
 



  

Dankgebed 
Voorbeden 
Stilgebed 
Cantorij/ gemeente zingt: ‘Dat een nieuwe wereld komen zal’  
(t: Huub Oosterhuis, m: Antoine Oomen) 

 
Dat een nieuwe wereld komen zal waar  
brood genoeg en water stroomt voor allen. (1e keer 
cantorij, 2e keer allen) 
 
Daar bouwen wij veilige buurten  
wonen dooreen in wijken van vrede in schaduw van 
bomen.  
Geen kinderen zullen daar sterven  
oude mensen maken hun dagen vol  
en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste 
sterven. 
 
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,  
geen kinderen baren voor de verschrikking. 
De wolf en het lam zullen weiden tesamen:  
wij leren de oorlog af. (2x) 
 
Dat een nieuwe wereld komen zal waar  
brood genoeg en water stroomt voor allen. (1e keer 
cantorij, 2e en 3e keer allen) 

 
Diaconale mededeling – door de diaken van dienst 

1. Kerk en diaconie 
2. Solidaridad 

 
GEZEGEND VERDER 
 
Zingen (wij gaan staan) ‘Behoed en bewaar Jij ons, lieve God’ 
(Zangen van zoeken en zien 252): 

 
 



  

 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God. 
wijs Jij ons de goede wegen. 
Wil in de woestijn het manna zijn. 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 

 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een menslijk gezicht, 
nabij ons in donkere tijden. 

 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God, 
en geef geloof en vertrouwen, 
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft. 
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 

 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God. 
omgeef Jij ons met jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn 
en zet ons op nieuwe wegen. 

 
Zegen, beantwoord met zingen Amen (3x)  
 
In ons hart en in ons huis 
De zegen van God 
In ons komen en in ons gaan 
De vrede van God. 
In ons leven, op onze zoektocht. 
De liefde van God. 
Bij het einde, nieuw begin, 
De armen van God om ons te ontvangen, 
Thuis te brengen. 
Amen. 
 
Orgelspel Wachet auf, ruft uns die Stimme -  
J.S. Bach (1685-1750) 
 



  

 
  
 

Na afloop van de dienst is er koffie/ thee, welkom!! 
 
 
 
 
Volgende viering 
27-11 10.00 uur, Eredienst Bathmen met ds. Hanneke Diermanse 
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