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Lied van de week: Gebed om licht (852) 

 

 

 
 

 

2. U daalt het duister in, 

 U deelt mijn angst en pijn, 

 zo dodelijk bedroefd 

 als maar een mens kan zijn, 

 

3. een man van smarten die 

 ter aarde valt en schreit, 

 een lotgenoot, een vriend, 

 o Heer, die bij mij zijt, 

 

4. ik bid U, laat het licht 

 dat doorbrak in uw smart, 

 de zon die Pasen heet, 

 ook dagen in mijn hart. 

 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Moment van stilte 
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Aanvangslied: De vreugde voert ons naar dit huis (lied 280) 

          (staande) 

 

1. De vreugde voert ons naar dit huis 

 waar ’t woord aan ons geschiedt. 

 God roept zijn naam over ons uit 

 en wekt in ons het lied.  

 

2.  Dit huis van hout en steen, dat lang 

 de stormen heeft doorstaan, 

waar nog de wolk gebeden hangt 

van wie zijn voorgegaan, 

 

3. dit huis, dat alle sporen draagt 

van wie maar mensen zijn, 

de pijler die het alles schraagt, 

wilt Gij die voor ons zijn? 

 

 

Stil gebed 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 

 

 

We zingen 

 

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 

de hemel opengaat, 

waar Gij ons met uw eng’len troost, 

waar Gij U vinden laat? 

 

7.  Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 

maar blijven zal de kracht 

die wie hier schuilen verder leidt 

tot alles is volbracht.                         (we gaan zitten) 

 

  



5 

 

Gebed om ontferming, 

na de woorden `daarom roepen wij tot U’ zingen we: 

 

 
 

 

Zingen: Nu daagt het in het Oosten (lied 444) 

 

 

1. Nu daagt het in het oosten, 

 het licht schijnt overal: 

 Hij komt de volken troosten, 

 die eeuwig heersen zal. 

 

2. De duisternis gaat wijken 

 van de eeuwenlange nacht. 

 Een nieuwe dag gaat prijken 

 met ongekende pracht. 

 

3. Zij, die gebonden zaten 

 in schaduw van de dood, 

 van God en mens verlaten 

 begroeten 't morgenrood. 

 

4. De zonne, voor wier stralen 

 het nachtlijk duister zwicht, 

 en die zal zegepralen, 

 is Christus, 't eeuwig licht! 

 

5. Reeds daagt het in het oosten, 

 het licht schijnt overal: 

 Hij komt de volken troosten, 

 die eeuwig heersen zal. 
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Gedachtenis 

 

Als teken dat geen mensenleven eindigt in duisternis en dood,  

maar dat wij allen leven in het Licht,  

ontsteken wij de kaarsen aan het licht van de Paaskaars,  

dat als het Licht van Christus brandt in ons midden. 

Vandaag gedenken wij hen die gestorven zijn in onze kring. 

Wij noemen hun naam, waarmee hij of zij zich gekend weet  

bij God en de mensen:                 (we gaan staan) 

 

Willem van Doornik  

28 juli 1935 – 12 januari 2015 

 

Christina Veldhuizen - van de Meent 

31 december 1921 – 1 maart 2015 

 

Theo Johan Leene  

21 september 1934 – 9 maart 2015 

 

Hendrica Susanna Petronella Drieënhuizen – Labordus  

16 september 1926 – 22 april 2015 

 

Gijsbertus van de Bunt  

15 november 1940 – 26 april 2015 

 

Jacob van de Meent  

21 maart 1935 – 9 mei 2015 

 

Hendrina Jansen – Prinzen 

30 september 1924 – 26 mei 2015 

 

Jessica Gijsberta Knegt – Jansen 

21 mei 1955 – 9 juni 2015 

 

 

en al die mensen die ons zijn voorgegaan, 

die wij in ons hart meedragen, 

en de mensen, van wie de namen verwaaiden in de wind, 

mensen, slachtoffers van geweld, rampen, ziekte en honger. 
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We zingen: Heer, herinner U de namen (730) 

 

 
 

 2. Heer, herinner U hun luistrend 

 wakker liggen in de nacht 

 en hun roepen in het duister, 

 de armzaalgheid van hun kracht, 

 en wil zeer aandachtig lezen 

 in de rimpels van hun huid 

 de verscheurdheid van hun wezen, 

 en wis hunne zonden uit. 

 

       (we gaan zitten) 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
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Lezing: Openbaring 7 : 9 – 17 

 
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen 

was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit 

gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en 

voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op 

de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon en de 

oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de 

troon en aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en 

wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in 

eeuwigheid. Amen.’ 13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat 

daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet 

het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote 

verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen 

met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn 

ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de 

troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden 

en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet 

bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen 

naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen 

uit hun ogen wissen.’ 

 

Zingen: Hoor een heilig koor (lied 726) 

 

1. 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. 

 

5. Nu omstraalt hen licht des hemels 

 en de levensbron ontspringt 

 waar zij juichen U ter ere 

 waar hun koor uw glorie zingt. 

 Vrede is hun deel voor immer, 

 liefde is hun eeuwig recht, 

 want zij traden uit de schemer 

 voor uw levend aangezicht.  
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Evangelielezing: Marcus 13 : 24 - 32 

 
24 Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd 

worden en de maan geen licht meer geven, 25 de sterren zullen uit de 

hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 26 Dan zal men 

de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en 

luister. 27 Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen 

uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de 

aarde tot het uiteinde van de hemel. 
28 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen 

en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. 29 Zo moeten 

jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde 

nabij is. 30 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet 

verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 31 Hemel en aarde 

zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. 32 

Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de 

engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. 

 

Zingen : Zal er ooit een dag van vrede zijn (lied 462) 

 

 1. Zal er ooit een dag van vrede, 

  zal er ooit bevrijding zijn 

  voor wie worden doodgezwegen 

  levenslang gebroken zijn? 

 

4.  Zie de sterren aan de hemel 

 waar het duister van de nacht 

 door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 

5. Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon der mensen komen 

 die de boom des levens is. 

 

6.     Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 

 

Verkondiging 
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We zingen:  God heeft het eerste Woord (lied 513) 

 

1. God heeft het eerste woord. 

 Hij heeft in den beginne 

 het licht doen overwinnen, 

 Hij spreekt nog altijd voort. 

 

2. God heeft het eerste woord. 

 Voor wij ter wereld kwamen, 

 riep Hij ons reeds bij name, 

 zijn roep wordt nog gehoord. 

 

3. God heeft het laatste woord. 

 Wat Hij van oudsher zeide, 

 wordt aan het eind der tijden 

 in heel zijn rijk gehoord. 

 

4. God staat aan het begin 

 en Hij komt aan het einde. 

 Zijn woord is van het zijnde 

 oorsprong en doel en zin. 

 

 

Dienst van de gebeden 

dankgebed en voorbeden   stil gebed 

gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden,  zoals ook wij hebben vergeven wie 

ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen 
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Inzameling van de gaven 

 

1e Diaconie 2e Kerk 

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (416) (staande) 

 1. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  jou nabij op al je wegen, 

  met zijn raad en troost en zegen. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 2. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  bij gevaar, in bange tijden, 

  over jou zijn vleugels spreiden. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 3. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  in zijn liefde je bewaren, 

  in de dood je leven sparen. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 4. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 

  tot wij weer elkaar ontmoeten, 

  in zijn Naam elkaar begroeten. 

  Ga met God, en Hij zal met je zijn. 

 

 

 

Zegen met gezongen Amen 
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  Tiende jaargang nr. 53   laatste zondag kerkelijk jaar   zondag 22 november 2015 

Liturgische kleur: wit 

 

Ouderling van dienst: Margriet van de Water 

Diaken: Ati Valkenburg 

Koster: Henk van Doornik 

Organist:  Jan de Vries 

Lector: Janna Saalmink 

Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente 

 naar:  Mevr. J. Saalmink-Zeldenrijk - Vrijheid 54  1231 TN 

Agenda: dinsdag 24 november – filmavond - Les Choristes - U bent vanaf  

 19.30 uur van harte welkom in de kerk waar we, na de koffie, de  

 film Les Choristes zullen vertonen. Neem gerust iemand met u  

 mee. Het is de moeite waard. 

(Zie ook: Mededelingenblad blz. 13) 

 zondag 29 november 10.00 u – Ds. H.M. Ploeger - 1e advent 

 zondag 29 november 11.15 u – kindercatechese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl 
Coördinatie zondagsbrief: Henk Herbert 035-5823640 

Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 
Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 

http://www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl/
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