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Thema: Vleugels om onder te schuilen 
mmv Bart Engeltjes (zang) 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 62: 1 en 5 
1. Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, – op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken kaars van verbondenheid 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 281 
Bart Engeltjes: vers 1, 2, 6 en 7; Allen: vers 3, 9 en 10 
1. Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 

2. Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

3. Verschijn ons als de dageraad, 
Gij, zon die ons te wachten staat: 
Kyrie eleison! 

6. De zon straalt van uw aangezicht 
en zet ons leven in uw licht. 
Amen. Halleluja! 

7. Gij hebt uw woord gestand gedaan: 
wij zijn met Christus opgestaan! 
Amen. Halleluja! 

9. Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Amen. Halleluja! 

Lezen   Psalm 91 
door Manon Sluijter 
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 
mijn God, op U vertrouw ik.’ 
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 
en redt je van de dodelijke pest, 
Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 
onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een schild en pantser. 
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, 



ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, 
noch de pest die rondwaart in het donker, 
noch de plaag die toeslaat midden op de dag. 
Al vallen er duizend aan je linkerzijde 
en tienduizend aan je rechterhand, 
jou zal niets overkomen. 
Open je ogen en zie 
hoe wie kwaad doen worden gestraft. 
U bent mijn toevlucht, HEER. 
Als je mag wonen bij de Allerhoogste, 
zal het kwaad je niet bereiken, 
geen plaag je tent ooit treffen. 
Zijn engelen geeft Hij opdracht 
over je te waken waar je ook gaat. 
Op hun handen zullen zij je dragen, 
je zult je voet niet stoten aan een steen. 
Leeuw en adder zul je vertrappen, 
roofdier en slang vermorzelen. 
‘Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft 
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. 
Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord, 
in de nood zal Ik bij hem zijn. 

Zingen  Lied 91a 
door Bart Engeltjes  
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo  

Dienst der gedachtenis 
We horen nog eenmaal de namen van hen die ons zijn ontvallen. 

Wij gedenken: 
Eelke van der Laan 
overleden op 14 november 2020 in de leeftijd van 77 jaar 



Janny van Hell-Neijmeijer 
overleden op 15 november 2020 in de leeftijd van 85 jaar 

Annie de Bruijn-van Es 
overleden op 15 december 2020 in de leeftijd van 89 jaar 

Rie Kommer 
overleden op 23 december 2020 in de leeftijd van 93 jaar 

Klazina Jacoba Kwakkel-Hofman 
overleden op 31 december 2020 in de leeftijd van 81 jaar 

Wim van Putten 
overleden op 16 januari 2021 in de leeftijd van 84 jaar 

Hillie Rosendal 
overleden op 28 januari 2021 in de leeftijd van 71 jaar 

Maja Tempel 
overleden op 11 april 2021 in de leeftijd van 88 jaar 

Gerrie van den Brink 
overleden op 10 mei 2021 in de leeftijd van 85 jaar 

Cees Weedage 
overleden op 20 mei 2021 in de leeftijd van 70 jaar 

Jannie Feijen-Ballast 
overleden op 23 mei 2021 in de leeftijd van 93 jaar 

Evert Aalberts 
overleden op 17 juni 2021 in de leeftijd van 88 jaar 

Han Waterham 
overleden op 4 augustus 2021 in de leeftijd van 81 jaar 

Menny de Vries-van der Wal 
overleden op 16 september 2021 in de leeftijd van 81 jaar 

Luitzen Sikkema 
overleden op 17 oktober 2021 in de leeftijd van 91 jaar 

Voor allen die wij niet met name noemen, maar die wij hebben liefgehad in dit leven en 
die in ons hart verder leven ontsteken wij een kaars. 
Wij gaan staan voor een moment van stilte 

Zingen  De mensen die ons hier ontvallen zijn 
   mel. Blijf mij nabij - lied 247 
Bart Engeltjes: vers 1 en 2; allen: vers 3 en 4   
1. De mensen die ons hier ontvallen zijn, 
ze zijn genoemd in dankbaarheid en pijn. 
Hun leven hebben zij met ons gedeeld, 
de wond van leegte is nog niet geheeld. 

2. Met elke naam die door ons is gespeld, 
is het verhaal van hun bestaan verteld 
in woorden en gedachten van gemis 
omdat het nu voorgoed verleden is. 



3. Allen aan wie in stilte is gedacht, 
en die dit uur ter sprake zijn gebracht, 
bevelen wij voor eeuwig bij U aan, 
dat U ook in de dood met hen zult gaan. 

4. God, U houdt al de namen in Uw hand. 
Doe wat U heeft beloofd aan hen gestand: 
en blijf –ook aan de levenstijd voorbij – 
in het ons onbekende aan hun zij. 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk en de oppas 

Gesprek met de kinderen 

Zingen  Lied 416 
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. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’


