
Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 21 november 2021 

 

 

Met medewerking van Pim Lodder, Maartje Aantjes, Margreeth 

den Oudsten, Lisette Bakker, Gerdien van Mourik, Gerry 

Bronkhorst en ds. Annette Driebergen 

 

 

 

Welkom door de ouderling van dienst 

 

Aanvangslied: lied 281: 1, 2, 3, 4, 5 en 9 

 

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  

 

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  

 

Uit de Bijbel: Prediker 3: 1-8 

 

Zingen: lied 845: 2 (op de wijs van psalm 86) 

 

Overdenking: ‘Er is een tijd ….’ 

 

We luisteren naar lied 608: https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o 

https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o


Inleiding bij de gedachtenis 

 

We zingen: lied 730: 1 

 

We noemen de naam van wie in het afgelopen jaar zijn overleden en ontsteken voor hen 

een kaars 

 

 Adriaan van Houwelingen 

 

Zingen: lied 737: 1 

 

 Hans Rol 

 

Zingen: lied 737: 2 

 

 Arie Korevaar 

 

Zingen: lied 737: 3 

 

Dicky Slob 

  

Zingen: lied 737: 4 

 

 Geert de Jong 

 

Zingen: lied 737: 8 

 

 Huibert Bor 

 

Zingen: lied 737: 14 

 

 Gijsbert Bos 

 

Zingen: lied 737: 18 

 

 Theodorus Cornelis Hoffman 

   

Zingen: lied 737: 21 

 

Jou bewaren wij – tekst van Marinus van den Berg 

 

Jou bewaren wij 

in onze verhalen 

 

jou bewaren wij 

in ons hart 

 

jou bewaren wij 

in ons gemis 

 

jouw naam 

brengen wij ter sprake 

als anderen zwijgen 

 

jouw naam noemen wij 

als anderen denken: 

al zo lang geleden 

 



jou bewaren wij 

voor altijd. 

 

Bij de kaarsen die eerder op de dag zijn ontstoken, worden namen genoemd. 

Ondertussen klinkt muziek.  

 

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de kerk.  

 

Slotlied: lied 601: 1  

 

Zegen (met gezongen Amen)  

 


