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Protestantse gemeente Hoek 
Zondag 25 november 2018 

 

 
Gedachtenis van de namen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

God heeft gesproken: 
Ik laat u niet vallen en verlaat u niet 
Hebreeën 13: 5 

In Stilte 

Gedenken 
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ORDE VAN DE DIENST  
 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Bij de schikking: ‘Als bladeren in de wind op weg naar het licht, geborgen in Gods hand’ 

 
Dienst van de VOORBEREIDING 

 

Aansteken van de kaars voor de kinderkring door Iris Verhelst 
 

Zingen, intochtspsalm: Psalm 33: 7 en 8    (zo mogelijk staande) 
 

Heil hem, die hoopt in vrees en beven 
op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven / wil de Here laven 
wie ontbering lijdt. 
 

Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 
Moment van Stilte en Inkeer 
 

Bemoediging en Groet                     (daarna gaan allen zitten) 

 
Zingen: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’                 Lied 221: 1 en 3  
 

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

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

Gebed om ontferming  
 
Loflied:  ‘Groot is uw trouw, o Heer’       Lied 885 
 

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Dienst van het WOORD 
 

Gebed bij de opening van het woord 
 

Zingen, kinderlied:  ‘Geroepen om op weg te gaan’ (2x)   Lied 832 

 

Geroepen om op weg te gaan, 
om op te staan, te reizen 
naar een land dat God zal wijzen. 

 

Met de kinderen    
De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan met het Licht van de Paaskaars  
naar de kinderkring o.l.v. Corien de Haas.  

 
Epistellezing: Openbaring 7: 9 – 17               Lectrice: Nelly Mol 
    

Zingen:  ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’           Lied 726: 1 en 2 
 

Hoor, een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zij. 
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Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 
God uit God, Gij eerstgeboren 
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. 

 
Evangelielezing: Matteus 5: 1 – 10  
 
Zingen:  Acclamatie                                Lied 339a 
 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o Heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 

Verkondiging 
 

Orgelspel 
 
Zingen:  ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’       Lied 727: 1, 2 en 4 

 

Voor alle heiligen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 
Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
 
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja 
 

de kinderen komen terug in de kerk 
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Inleidende woorden op de gedachtenis  
  

 Zingen: ‘Zij raken niet vergeten’               
       Melodie: ‘Soms groet een licht van vreugde’  Lied 910.  
     Tekst Arie van der Maas, naar een lied van Willem Barnard 

 

Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan  
tot U, want in Uw liefde bewaart Gij hun bestaan.  
Hun namen zijn geborgen in Uw barmhartigheid, 
ook op de weg naar morgen draagt hen Uw eeuwigheid. 
 

Wil zo ook ons doen weten hoe Gij ons voor wil gaan, 
als wij in ’t donker tasten naar licht in ons bestaan. 
Berg ons ook in Uw liefde, Gij trooster die bevrijdt, 
laat ons zo bij U schuilen in tijd en eeuwigheid. 

 
Gedachtenis         
 

Omdat God ons bij onze naam noemt en die voor altijd verbindt met zijn eigen Naam 
is het goed om deze zondag, de namen te noemen en gedenken van hen die in  
het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan.  
Er zal telkens een naam worden genoemd waarna iemand uit de familie-, vriendenkring, 
of de dienstdoend diaken, een gedachteniskaars aansteekt aan de Paaskaars.  
 
28 december Francina Wolfert-Scheele      98 jaar 
 
3 januari  Gerardus Stouthamer      95 jaar 
 
13 januari  Jacoba Levina de Rijke-Meertens    79 jaar 
 
21 januari  Willemina de Regt-van Seventer    89 jaar 
 
25 januari  Sara Pieternella de Looff-de Groote   66 jaar 
 
15 februari  Suzanna Adriana Dieleman-Verpoorte   86 jaar 
 
20 februari  Johannes Otterloo      93 jaar 
 
23 februari  Leendert Cornelis van Tatenhove    80 jaar 
 
26 februari  Licia Boeije       93 jaar 
 
14 maart  Wilhelmina Helena Pladdet-Michielsen   86 jaar 
 
31 maart  Tanneke Esther van der Hoofd-Tollenaar  95 jaar 
 
7 juni   Leonardus Breepoel      73 jaar 
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3 juli   Anthonij de Ridder      89 jaar 
 
25 augustus Cornelia Catharina Jansen-Kaijser   90 jaar 
 
25 september Daniël Cornelis Koster      79 jaar 
 
26 oktober  Jan Leijs        78 jaar 
 
12 november Adriana Sara Lantsheer-Beaufort    94 jaar 
 
Een achttiende kaars wordt aangestoken, ter gedachtenis aan mensen of 
situaties waarmee we ons verbonden voelen maar hier niet met name  
genoemd zijn. 
 
Zingen: ‘Er is een land van louter licht’     Lied 753: 1, 2, 5 en 6 

            (zo mogelijk staande) 

Er is een land van louter licht 
waar heiligen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 

Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
 
Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden ’t land zien van ons hart, 
dat ’t hemels licht bescheen. 
 
God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 

 

Aansluitend is er, voor ieder die dat wil, de mogelijkheid om naar voren te komen 
en aan de Paaskaars, licht van Christus, een kaarsje aan te steken, 
in verbondenheid met mensen of situaties waarmee we ons verbonden voelen 
maar hier niet met name genoemd zijn. 
 
Hierbij zingen we (herhalend): ‘Licht van Christus’ melodie Lied 139d 
 

Licht van Christus, verdrijf het duister, 
ga ons voor, 
en leidt ons op uw weg, vol van luister. 
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Dienst van GAVEN en GEBEDEN 
 
Inzameling van de gaven onder orgelspel,  

     bestemd voor het plaatselijk gemeentewerk. 
 

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van ‘Onze Vader…’ 
 
Slotlied:  ‘Door de nacht van strijd en zorgen’            Lied 801: 3, 4, 5 en 6 
 

Door de nacht leidt ons ten leven 
licht dat weerlicht overal, 
dat ons blinkend zal omgeven, 
als ons God ontvangen zal. 
 
In ons hart is dit de luister, 
dit de liefde die ons leidt 
op de kruistocht door het duister 
naar de lichte eeuwigheid. 
 
Met één lied uit duizend monden 
gaan wij zingend door de nacht, 
door één Geest tesaam verbonden, 
naar de kust waar God ons wacht. 
 
Eén van hart en één van zinnen, 
één in onze aardse strijd, 
in ons hemels overwinnen, 
één in tijd en eeuwigheid. 

 
Wegzending en Zegen: 
   Aansluitend zingen: Amen, Amen, Amen. 
 
Orgelspel 
 

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 
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Na deze dienst van gedachtenis, staan ds. Arie van der Maas en  
de ouderling van dienst bij de uitgang van de kerkzaal  

om u en jou de hand te drukken. 
 

Iedereen is van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten  
onder het genot van een kopje koffie/thee of glaasje frisdrank 

 
 
 
 
 

Wie naar aanleiding van deze dienst of om andere redenen graag contact zou willen met 
iemand van de kerk kan contact opnemen met dhr. Henk Siersema,  

tel. 06 – 40117334 / siersema@zeeland.nl  of met  
Ds. Arie van der Maas, tel 0113 – 621 321 / apvdmaas@zeelandnet.nl  

mailto:siersema@zeeland.nl
mailto:apvdmaas@zeelandnet.nl

