
Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 22 november 2020 
 

 
Als een knop  
aan een tak van een boom 
- geworteld in de bron van leven   
 
als beeld van nieuwe hoop 
als een ster in de nacht 
 
gedenken we  
jou 
die we uit het oog 
maar niet uit het hart 
verloren hebben. 
 
We zien uit  
naar het Licht  
dat ons verbindt 
in leven en dood. 
 

 
Met medewerking van muzikanten Pim Lodder, Rudolph de Jong, Gerdien van Mourik, lector Arie 
Harrewijn en dominee Annette Driebergen 
 
 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: lied 286: 1 en 3     (we gaan staan) 
 
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 
 
Bemoediging, drempelgebed en groet 
v.:   onze hulp is in de naam van de Heer 
a.:  die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.:   die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.:  en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
v.:   ... zo bidden wij, door Jezus Christus. 
a.:   Amen 
 
v.:  Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede 
 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 
a.:  Amen 
 
Over de dienst 
 
We luisteren naar Kyrië – Sela (https://www.youtube.com/watch?v=k9hSLzzJvZs) 
 

Als onze dagen donker zijn; U bent dichtbij.  
U weet hoe ver het licht kan zijn.  Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.  
 



Als wij vermoeid en zoekend zijn; U bent dichtbij.  
U weet hoe zwaar de weg kan zijn. Heer, blijf heel dichtbij.  
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.  
 
Als wij verdwalen in de tijd; U bent dichtbij.  
U bent er tot in eeuwigheid. Heer, blijf heel dichtbij. 
Kyrie, kyrie, kyrie eleison.  

 
Gebed om de Geest  
 
Een boom vol herinneringen 
 
Over gedenken (gemeenteleden vertellen) 
 
Zingen: lied 731: 2   
 
Uit de Bijbel: Genesis 50: 22-26 
 
Zingen: lied 731: 1 
 
Overdenking: ‘Gedenken’ 
 
Zingen: lied 731: 3 
 
Inleiding bij de gedachtenis 
 
We luisteren naar: Door de wind (tekst van Stef Bos, gezongen door Miss Montreal) 
 

Ik zie je voor me, met m'n ogen dicht. 
Ik kan je voelen, met m'n hart op slot. 
Ik hoor je praten, maar je bent er niet. 
Je bent er niet. 
 
Ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. 
En ik blijf van je dromen, want ik kan je niet missen. 
Ik kan je niet missen. 
 
Door de wind. 
Door de regen. 
Dwars door alles heen. 
Door de storm. 
Al zit alles me tegen. 
Door jou ben ik nooit alleen. 
 
Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat 
wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven. 
Je moest eens weten. 
 
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. 
En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. 
 
Door de wind. 
Door de regen. 



Dwars door alles heen. 
Door de storm. 
Al zit alles me tegen. 
Door jou ben ik nooit alleen. 
 
Door een zee van afstand. 
Door een muur van leegte. 
Door een land van stilte. 
Door mijn hele leven.  
 
Door de wind. 
Door de regen. 
Dwars door alles heen. 
Door de storm. 
Al zit alles me tegen. 
Met jou ben ik nooit alleen. 
 

We noemen de naam van wie in het afgelopen jaar zijn overleden en ontsteken voor hen een kaars 
 
 Kaja Oosterlee-Haitjema 
 Wim Meerkerk 
 Piet Groen 
   
Zingen: lied 753 
 
Bij de kaarsen die eerder op de dag zijn ontstoken, worden namen genoemd. Ondertussen speelt het 
orgel.  
 
Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 
Slotlied: lied 737: 1, 2, 3, 4 en 21 
 
Zegen (allen zeggen: Amen)  
 
 
 
Bij de uitgang kunt u uw gaven voor de kerk kwijt in de collectezuil. U kunt uw gaven ook overmaken 
naar het bankrekeningnummer van de kerk. 
 


