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ORDE VAN DE DIENST  
 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 

Bij de schikking:  
Waar is wat Blijft van de liefste? En welke handen toch namen hem weg?  
Nog draag je hem als dood op je schouders,  
Wacht je ontdaan op een morgen van troost.  

  
Hou me niet vast. Maar sta op, jij. Ga in het licht van mijn woord.   
Doe het, ontsluit het. Gedenk me. En leef me voort.  

  
Zie hoe de aarde zich opent.  Zij hoort het roepen tot diep in haar schoot.   
Reeds daagt er hoop in bloeiende bomen. Leven verrijst met innemende kracht.  

  
Vrees niet de twijfel of de leegte.  Durf haar omarmen, de vragen voorbij.   

 Nooit loopt de weg van liefde ten einde.  Zij is het antwoord dat opricht en heelt.  

  
Kris Gelaude 

 

Dienst van de VOORBEREIDING 
 
Aansteken van de kaars voor de kinderkring 
 

Zingen, intochtslied: ‘Morgenglans der eeuwigheid’  Lied 213: 1 en 2  
(zo mogelijk staande) 

 

Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

 

Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd. 
 

Moment van Stilte en Inkeer 
 
Bemoediging en Groet                     (daarna gaan allen zitten) 
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Zingen: ‘Morgenglans der eeuwigheid’    Lied 213: 4 en 5 
 

Breekt de jongste morgen aan, 
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen, 
doe ons opgaan tot uw feest 
onbevreesd. 
 

Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 

 
Gebed om ontferming  
 
Loflied: ‘Zie de zon, zie de maan’     Lied 8b 
 

Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 

Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
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Dienst van het WOORD 

 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Wij zingen het kinderlied:  ‘Kom mee naar voren allemaal’   

melodie: ‘De Wielewaal’   
         tekst: ds. Saskia Ketelaar 

Kom mee naar voren allemaal,  
dan horen wij een nieuw verhaal. 
’t Vertrouwde boek zal open gaan en wijst ons de richting aan. 
Halleluja, klinkt ons lied. Loof de Here, die ons ziet. 
Halleluja, Hij vergeet ons niet. 

 
Met de kinderen    
 

De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan, met het Licht van de Paaskaars  
naar de kinderkring o.l.v. Marinka Mahu  

 
Lezing:  Psalm 1: 1 – 6                Lectrice: Corry Siersema 
    
Zingen:  ‘Met de boom des levens’            Lied 547: 1 en 2 
 

Met de boom des levens wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
Epistellezing: Openbaring 22: 1 – 14          Lectrice: Corry Siersema 
 
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. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
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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. 

  
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 
 
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. 
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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.  

 
29 november Anna Irma Maria van der Maale – Wegman  76 jaar 
 
10 december Meeuwis Koster       87 jaar 
 
5 januari  Frans de Groote       84 jaar 
 
6 maart  Dominicus Johannes Jansen    83 jaar 
 
9 april  Willem Cornelis Dieleman     57 jaar 
 
26 april  Maatje de Braal       80 jaar 
 
30 april  Jacobus Jan Kousemaker     56 jaar 
 
26 mei  Sara Jacomina Tolhoek – Dieleman   93 jaar 
 
30 juni  Janneke Moens – Herrebout     83 jaar  
 
10 juli  Celine Witte       22 jaar 
 
15 juli  Gerardus Franciscus Veth     85 jaar 
 
28 juli  Levina Suzanna Breepoel – Clarissen   71 jaar 
 
30 juli  Jan Benjamin Klaassen     91 jaar 
 
10 september Leendert Dieleman      88 jaar 
 
11 oktober  Benjamin Petrus Kousemaker    87 jaar 

 
Een zestiende kaars wordt aangestoken, ter gedachtenis aan mensen of situaties 
waarmee we ons verbonden voelen maar hier niet met name genoemd zijn. 
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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 (3x:  ‘Als alles duister is’  melodie Lied 598 

 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, 
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  

 

 
Dienst van GAVEN en GEBEDEN 

 
Inzameling van de gaven onder orgelspel,  

       bestemd voor de Protestantse Kerk in Nederland; Pastoraat. 
 

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van ‘Onze Vader…’ 
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Slotlied: ‘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. 

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

Collecte bij de uitgang bestemd voor het plaatselijk kerkenwerk 

 
 
 

 
Na deze dienst van gedachtenis, staan ds. Saskia Ketelaar 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. Saskia Ketelaar, tel. 0032-487286884, e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be 
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