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‘Het was alsof wij afscheid namen 

 maar liefde is oneindig groot 
 wij bleven en wij blijven samen 
 liefde is sterker dan de dood’ 
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Muziek 

De klok luidt 

Welkom en drempelgebed 

God, 

we zijn bij elkaar 

op zoek naar stilte 

naar leven en liefde 

naar onszelf 

naar U 

GOD  

LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 

WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT  
(gemeente gaat staan) 

 

Zingen ‘Gegroet jij jij’  (1e keer solo, 2e keer cantorij, 3e keer allen) 

 

 
 

 

 

Begroeting 

v:   Onze hulp is in de Naam van de heer, 
g:   Schepper en behoeder van alle leven, 
v:   God - wees voor ons bron van leven 
g:   opdat wij in jouw liefde mogen leven 
 in leven en sterven geborgen in jouw liefde. 
v:  Wij groeten elkaar  

 g:  In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
  Amen     

(gemeente gaat zitten) 
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Zingen: ‘Zoek de stilte’, Sytze de Vries  (vers 1 cantorij, 2 en 3 allen) 

1. Zoek de stilte, vind de ruimte 
in ons overvol bestaan, 
waar de hoop een plaats kan vinden, 
wij bevrijd naar binnen gaan: 
wis de chaos en de wirwar, 
wis de ogen om te zien 
wat van waarde is en kostbaar, 
wat tot onze vrede dient. 
 
2. Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt, 
kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimt in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, 
geeft geloven doel en zin. 
 
3. Laten wij in zijn Geest voortgaan, 
open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, 
want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 
ruimt voor zorgvuldigheid, 
ruimte die wij kunnen delen, 
ruimte waar de Geest geleidt! 

 
Slottekst uit ‘Mozes’ Helmert Woudenberg 

Ik ben de Ene 

De Enige 

Ik ben één met jou 
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Ga niet tegen mij in 

Vecht je niet van mij af 

Want je komt niet van me los 

Dus volhard er niet in 

dat maar te blijven proberen 

Verzoen je met me 

Heb geen doodsstrijd 

Sterf vredig 

Val op mij terug 

Geef je aan mij over 

En ik neem je in me op 

 

Lied:  ‘Onbereikbaar dichtbij’, lied van Mozes, Stef Bos 

De zon komt op , ik zie in de verte 
een groene vallei voorbij de rivier 
Tijd om te rusten , tijd voor de stilte 
Mijn ogen zijn moe, ik heb zoveel gezien 

En ik zag de vrije val , zag het gouden kalf 
Zag ze drinken en dansen om zichzelf te vergeten 
Ik zag een heilig vuur ,en ik zag het diepste dal 
Water uit een rots , brood viel uit de hemel 

En nu sta ik hier op een grens in de tijd     
Dit is het eindpunt - de reis is voorbij 
En daar aan de overkant ligt het beloofde land 
En het is onbereikbaar 
Het is onbereikbaar dichtbij 

Ik kan deze tijd soms niet meer lezen 
Teveel onheilsprofeten met het hart op de tong 
En ik zie mijn volk , zie mijn volk vaak ontevreden 
En ze weten soms zelf niet waarom 
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En ik dacht dat ik altijd opnieuw kon beginnen 
Maar ik heb vaak teveel verkeerd ingeschat 
Laat iemand anders het loflied maar zingen 
Ik heb alles gegeven, alles gegeven wat ik had 

 En nu sta ik hier… 
 
Lezen Deuteronomium 34 

Zingen  Lied 209: vers 1 cantorij, vers 2 allen, vers 3 cantorij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Geef dat ons hart mag zijn gericht 
 Op U die ons verstand verlicht, 
 Opdat uw naam ons steeds nabij, 
 Uw lof op onze lippen zij, 

 3. totdat met alle engelen saam 
 Wij zingen: Heilig is Gods naam!’ 
 en zien U in het zalig licht 
 van aangezicht tot aangezicht. 
 
 

Overweging 
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Muziek 
 

Gedenken van de overledenen 
 
Fragment uit ‘Mijn leven is een circus’ 
 
Zingen Lied 929 (cantorij) 
  
 Zoals de regen onverwacht 
 Een moede aarde op nieuwe krachten brengt, 
 Zoals een bedding leeg en dor 
 Plotseling volstroomt en leven brengt, 

zo is mijn God, 
zo overkomt Hij mij, 
een bron die uitbreekt in mijn woestijn; 
ik adem op, 
de dood ontkomen.  

Zoals het daglicht te middernacht 
Zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt, 
Maar in de morgen stralen dnieuw 
De zon weer opgaat, de nacht aan banden legt, -  

Zo is mijn God, 
Zo overkomt Hij mij, 
Een licht dat uitbreekt. Ik hef het hoofd, 
En ik sta op,  
De dood ontkomen.  

 
Zingen Lied 961 (1e keer cantorij, 2e keer allen) 
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Wij gedenken 
 
 Catharina Maria Petra Krijt    
 * 26-09-1955     Ϯ 31-01-2021  65 jaar 
  

 Everdina Gerarda Martina Schouten - Peters 
 * 16-11-1954  Ϯ  04-02-2021  66 jaar  
  

 Jan Dorotheus Roos     
 * 29-01-1947  Ϯ 04-04-2021  74 jaar  
  

 Gerrit Hermanus Mijnders    
 * 24-10-1934  Ϯ 26-05-2021  86 jaar  
  

 Aaltje Huiskamp    
 * 03-02-1924  Ϯ 07-09-2021  97 jaar  
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Zingen Lied 963: vers 1 cantorij, 2 en 3 allen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Alleen de liefde kent de weg 
En kleurt de toekomst licht. 
Zij tekent jou ten voeten uit, 
In vrede jouw gezicht. 
Nu zij jou roept, draagt ze jou 
Daarheen waar het begon 
- haar armen veilig om jou heen -  
Voorbij de horizon.  
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 3. Gij die hen toch van harte kent 
 en zoveel om hen geeft, 
 Gij die hen eigenhandig met 
 een kleed van licht omgeeft, 
 wij bidden U: neem hen op, 
 voltooi wie zij mogen zijn. 
 Voorgoed geborgen, thuis bij U, 
 waar licht en liefde zijn. 
 

Gelegenheid om voor in de kerk een licht aan te steken voor de geliefden die 
wij missen en/of een naam op te schrijven in het gebedenboek 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gebeden afgesloten met Onze Vader 
  
 Onze Vader die in de hemel zijt, 
 Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome, 
  Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 
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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 
  
Slotlied: Lied 263: vers 1 cantorij, 2 en 3 allen   (gemeente gaat staan) 

 

 2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
 Bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
 De hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
 Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.  
  
 3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
 Een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
 De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
 Wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.  
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Gezongen vredeswens (2x) 

   Zegen wens ik je toe, liefde wens ik je toe, 
   dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
   Vrede  wens ik je toe 

Zegen   

 V In ons hart en in ons huis: 

 G De zegen van God 

 V In ons kome en in ons gaan: 

 G De vrede van God 

 V In ons leven, op onze zoektocht: 

 G De liefde van God 

 V Bij het einde en bij een nieuw begin: 

 G De armen van God om ons te ontvangen 

 Zo mogen wij gaan 
 in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 AMEN (gezongen) 

Muziek 
 

‘Ik zal de halmen niet meer zien 
Noch binden ooit de volle schoven, 
Maar doe mij in den oogst geloven 
Waarvoor ik dien —' 

uit: “Voorbij de Wegen” (1920) , Adriaan Roland Holst (1888-1976) 
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U mag blijven zitten. Koffie en/of thee wordt geserveerd in de kerkzaal.  
 
Wij zijn deze tijd op verschillende manieren betrokken bij de vieringen.  In het 
kerkgebouw, thuis, met  beeld of  via de kerkomroep. We zijn benieuwd naar uw 
ervaringen.  

 
Mogelijk hebt u ideeën / suggesties waar wij mee verder kunnen. Al uw reacties kunt u 
doorgeven via email: reactieviering@pknhuissen.nl of telefonisch: 06-2129 4143  (ds. 
Matthijs Glastra) 
. 


