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Thema: Thuiskomen 
mmv Bart Engeltjes (zang) 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

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. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 275 
Bart Engeltjes: vers 1 en 2; allen: vers 3, 4 en 5 
1. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij. 

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 

4. Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

5. Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Kaarsenlied 
1. Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  op Hem zijn wij gericht. 



2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal.  

Kinderen naar de Kinderkerk 

Lezen   Psalm 27 
door Marjanne van de Mheen 
Van David. 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 
Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, 
mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. 
Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, 
al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. 
Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: 
wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, 
om de liefde van de HEER te aanschouwen, Hem te ontmoeten in zijn tempel. 
Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, 
Hij verbergt mij veilig in zijn tent, Hij tilt mij hoog op een rots. 
Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, 
ik wil offers brengen in zijn tent, Hem juichend offers brengen, 
ik wil zingen en spelen voor de HEER. 
Hoor mij, HEER, als ik tot U roep, wees genadig en antwoord mij. 
Mijn hart zegt U na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ 
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, verberg uw gelaat niet voor mij, 
wijs uw dienaar niet af in uw toorn. 
U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, 
God, mijn behoud. 
Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan. 
Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pad, 
bescherm mij tegen mijn vijanden, lever mij niet uit aan mijn belagers. 
Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. 
Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien 
in het land van de levenden? 
Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de HEER. 

Zingen  Psalm 27: 2 
2. Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 

Lezen   Johannes 14: 1-7 
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel 
kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal 
maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik 
jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie kennen de weg naar 
waar Ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe 



zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen 
jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf 
gezien.’ 

Zingen  Lied 23c 
Bart Engeltjes: vers 1 en 3; allen; vers 2, 4 en 5 
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 
wijst mij een groene streek; 
daar rust ik aan een stille stroom - 
en niets dat mij ontbreekt. 

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

3. Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 

4. Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 

Overdenking 

Muziek  De mensen die we missen - Sela  
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
  
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
  
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 

Kinderen komen terug uit de Kinderkerk 



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

Wij gedenken: 

Gé Norder-Veenstra 
overleden op 31 oktober 2021 in de leeftijd van 92 jaar 

Doris de Graaf 
overleden op 8 november 2021 in de leeftijd van 91 jaar 

Jan van der Vlist 
overleden op 22 december 2021 in de leeftijd van 92 jaar 

Harm Everts 
overleden op 28 januari 2022 in de leeftijd van 80 jaar 

Martin Everts 
overleden op 22 februari 2022 in de leeftijd van 51 jaar 

Dinie Booij-de Jonge 
overleden op 9 februari 2022 in de leeftijd van 93 jaar 

Bé Steenbergen 
overleden op 15 april 2022 in de leeftijd van 84 jaar 

Hein van ’t Ende-van Os 
overleden op 19 juni 2022 in de leeftijd van 75 jaar 

Annie van Unen-Koops 
overleden op 3 juli 2022 in de leeftijd van 88 jaar 

Dirk Jan Dekker 
overleden op 5 augustus 2022 in de leeftijd van 95 jaar 

Petra Vlaardingerbroek-Boscha 
overleden op 10 september 2022 in de leeftijd van 90 jaar 

Ingrid Meerburg-Heins 
overleden op 25 oktober 2022 in de leeftijd van 90 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 oppas 

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’


