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De namen van hen die ons ontvielen 

 
 

 

20 december Maria Petronella Duif-Zonnenschijn 89 

21 december Aud Kjellaug Lehne 75 

27 december Ronald Visser 66 

27 januari Hendrica Johanna Detering-van Tuijl 71 

8 februari Nel Kotterer-Vries 75 

24 maart Adriana Maria Vogel 102 

3 mei Maaike van der Spek-Kamminga 83 

4 mei Erik Jan Huber 74 

12 juli Huibert Cornelis Groen 88 

10 augustus Jacob Simon Molenaar 84 

13 augustus Neeltje Moerman-Berger 99 

20 augustus Geertruida Magdalena Schaatsbergen-Plas 84 

8 oktober Willemina Hendrika Bak-Bronsvoort 92 

14 oktober Johannis Everaars 78 

15 oktober Dick Bak 77 
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Praeludium  Orgelbewerkingen van Lied 730 "Heer, herinner u de namen" en  

Lied 727 "Voor alle heiligen in de heerlijkheid" (Th. Meurs/R. IJmker) 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aansteken van de kaarsen 

allen gaan staan 

 

Openingslied 103 ‘Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren’ 
 

  
 

Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 

boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 

zijn liefde en zijn goedertierenheid. 

Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten, 

zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 

de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 

God onze Vader, want wij zijn van Hem. 

Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 

Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 

slechts leven op de adem van zijn stem. 
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Bemoediging en groet 

 

Vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER 

a. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

a. En niet laat varen het werk van zijn handen 

 Genade zij u en vrede van God, onze Vader 

 en van Jezus Christus, de Heer.               

a. Amen 

allen gaan zitten 

 

Gebed 

 

Kyrie Lied 301c  in canon 

1 x Nicolaascantorij, 2 x allen 

 

  
 

 

Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot’ 

1. Nicolaascantorij, 2 en 3 allen 

 

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. 
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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. 

 

 

DE SCHRIFTEN 

 

Verhaal voor de kinderen 
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Kinderlied 285  ‘Het licht is ons voorgegaan’ 

 
 

Eerste lezing Openbaring 7, 9-17 

  

Lied 725  ‘Gij boden rond Gods troon’  
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O heiligen vanouds, 

die ons zijn voorgegaan 

en alle strijd voorbij 

nu rond uw koning staan, 

uw grote koor 

in ’t zoete licht 

van zijn gezicht 

zingt ons nu voor! 

Gij heiligen van hier, 

zing met uw aardse stem 

hoezeer uw hart verlangt 

naar ’t nieuw Jeruzalem. 

Hef dan het hoofd 

en leef voorgoed 

haar tegemoet. 

God zij geloofd. 

 

Ook ik zing voluit mee 

de glorie van de naam; 

met hart en ziel ben ik 

zijn liefde toegedaan! 

Dat tot het eind 

mijn leven lang 

vol van gezang 

om Hem mag zijn! 

 

Tweede lezing  Mattheus 5, 1-10 

 

Lied 996  ‘Om eenvoudigen van geest’ 

1. Nicolaascantorij  2. Allen  3. Nicolaascantorij  4. Allen 
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Mensen van barmhartigheid, 

die uw barmhartigheid zal sparen, 

al wie met een zuiver hart 

U eenmaal ziende zal ervaren, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil van blindheid ons genezen. 
 

Vredebrengers onder ons, 

die Gij uw kinderen zult heten, 

mensen om uw naam vertrapt, 

die zich in U geborgen weten, 

om wie Gij zalig hebt geprezen, 

Heer, wil ons van onszelf genezen. 
 

Overdenking 
 

Muziek 

Nicolaascantorij: ‘Ecce quomodo moritus justus’ (Jacob Handl, 1550-1591) 
 

Ecce quomodo moritur justus, et nemo percipit corde. 

Viri justi tolluntur et nemo considerat. 

A facie iniquitatis sublatus est justus. 

Et erit in pace memoria ejus. In pace factus est locus ejus 

et in Sion habitatio ejus. Et erit in pace memoria ejus 

Ziet hoe de rechtvaardige sterft, en niemand neemt het ter harte.  
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Rechtvaardigen worden weggerukt, en niemand merkt het op. 

Voor het aangezicht van het kwaad werd de rechtvaardige gedood. 

En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn. In vrede is zijn rustplaats, 

en in Sion is zijn verblijf. En in vrede zal zijn nagedachtenis zijn. 
 

Gaven 

Orgelspel ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ (Johann Sebastian Bach, 1685-1750) 
 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 
 

GEDACHTENIS VAN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN 
 

Uitnodiging voor de Kring 

We gaan naar het transept van deze kerk en vormen daar een grote kring. 

Voor wie dat prettig vindt, staan stoelen klaar. Let a.u.b. goed op de 

aanwijzingen van de ambtsdragers.  
 

Inleiding 
  

Lied 199  ‘Koester de namen die wij hier gedenken’ 

Nicolaascantorij en gemeente 
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Noemen der namen  

Wij noemen de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn 

gestorven. Het noemen van de namen wisselen we af met het zingen van lied 

598. Na het noemen van de naam volgt een korte stilte, vervolgens steken we 

een kaars aan. Als alle namen zijn genoemd, steekt de voorganger één kaars 

aan voor alle mensen ver weg en dichtbij die zijn overleden en die wij in ons 

hart dragen. Daarna bestaat er gelegenheid voor een ieder om één kaars aan 

te steken.  
 

Muziek 
Nicolaascantorij: ‘Wirf dein Anliegen auf den Herrn’ (Felix Mendelssohn, 1809-1847) 
  

Lied 598 ‘Als alles duister is’ 

 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 

Onze Vader  

Onze vader, die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid  

in eeuwigheid. Amen 
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Slotlied 634  ‘U zij de glorie’ 

  

 
 

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Zegen 

 

Vg. …. 

 

 

gem. 

 

 

 

 

Postludium  ’Cantilena’ (Joseph Rheinberger, 1839-1901) 
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Na de dienst bent u van harte welkom om bij een kopje koffie of thee elkaar te 

ontmoeten en na te praten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voorganger: ds. Juup van Werkhoven-Romeijn  

organist: Frans Koning 

m.m.v. Nicolaas Cantorij o.l.v. Els Hermanides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


