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In deze dienst zullen we de 
namen noemen van de mensen 

die in het afgelopen kerkelijk 
jaar zijn overleden in onze 

wijkgemeente.
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God heeft het 
eerste woord.

Hij heeft in het 
begin

het licht doen 
overwinnen,

Hij spreekt nog 
altijd voort.



God heeft ook het 
laatste woord.

Wat Hij vanaf het 
begin al zei,

wordt aan het eind 
der tijden

in heel zijn rijk 
gehoord:

Gods Licht 
overwint!





Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp 
vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal 
niet slapen.



Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter 
sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls 
wachter wezen.



De HEER brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht / houdt Hij voor u de 
wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden, / de maan doet 
niets ten kwade.



De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u 
hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid 
bewaren.





Bemoediging en groet:

Vg: Onze hulp is de Naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.



Vg: Nooit laat Hij zijn wereld en 
ons mensen in de steek

A: Eeuwig duurt zijn trouw.



Vg: De Heer zij met u, met jou

A: ook met u zij de Heer. 

(we gaan zitten)









Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.





Tieners Op Zondag  

gaan naar hun ruimte



Kinderverhaal

Kinderen naar voren en Mirjam 
vertelt het verhaal van de nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde



God maakt alles
nieuw

Kijkbijbel





























Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld



Straks zoeken wij elkaar weer op
En elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar
Het is voor allemaal





431Welnu, dit zegt de HEER,
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël:
Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,
ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!
2Moet je door het water gaan – ik ben bij je;
of door rivieren – je wordt niet meegesleurd.
Moet je door het vuur gaan – het zal je niet 
verteren,
de vlammen zullen je niet verschroeien.
3Want ik, de HEER, ben je God,
de Heilige van Israël, je redder.



We luisteren naar “tears in heaven”
Eric Clapton

Would you know my 
name.

If I saw you in 
heaven?

Would it be the same.

If I saw you in 
heaven?

I must be strong and 
carry on.

‘Cause I know I don't 
belong here in heaven.

Zou je m'n naam nog 
weten.

Als ik je in de hemel 
zag?

Zou het nog hetzelfde 
zijn.

Als ik je in de hemel 
zag?

Ik moet me sterk 
houden en doorgaan.

Want ik weet dat ik niet 
hier in de hemel hoor.



Tears in Heaven

Would you hold my 
hand.

If I saw you in 
heaven?

Would you help me 
stand.

If I saw you in 
heaven?

I'll find my way 
through night and day.

'Cause I know I just 
can't stay here in 
heaven.

Zou je m'n hand 
vasthouden.

Als ik je in de hemel 
zag?

Zou je me helpen op te 
staan.

Als ik je in de hemel 
zag?

Ik zal mijn weg vinden, 
door de dag en de 
nacht.

Want ik weet dat ik niet 
hier in de hemel kan 
blijven.



Tears in Heaven

Time can bring you 
down,

time can bend your 
knees.

Time can break your 
heart, 

have you begging 
please,

begging please.

Tijd kan je vernietigen.

Tijd kan je door je 
knieën laten gaan.

Tijd kan je hart breken,

het kan je laten 
smeken, alstublieft.

smeken alstublieft.



Tears in Heaven

Beyond the door

there's peace I'm sure.

And I know there'll be 
no more tears in 
heaven.

Achter de deur.

Ik ben zeker dat er 
vrede is.

En ik weet dat er geen 

tranen meer zijn in de 
hemel.



Tears in Heaven

Would you know my 
name.

If I saw you in 
heaven?

Would it be the same.

If I saw you in 
heaven?

I must be strong and 
carry on.

'Cause I know I don't 
belong here in heaven.

Zou je m'n naam 
weten.

Als ik je in de hemel 
zag?

Zou het nog hetzelfde 
zijn.

Als ik je in de hemel 
zag?

Ik moet sterk zijn en 
doorgaan.

Want ik weet dat ik hier 
niet hoor in de hemel.





1Vroeg op de eerste dag van de 
week, toen het nog donker was, 
kwam Maria uit Magdala bij het 
graf. Ze zag dat de steen van de 
opening van het graf was 
weggehaald. (…)

11Maria stond nog bij het graf en 
huilde. Huilend boog ze zich naar 
het graf, waar het lichaam van Jezus 
had gelegen.



12 en daar zag ze twee engelen in 
witte kleren zitten, een bij het 
hoofdeind en een bij het 
voeteneind van de plek waar het 
lichaam van Jezus had gelegen.

13‘Waarom huil je?’ vroegen ze 
haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer 
weggehaald en ik weet niet waar ze 
hem hebben neergelegd.’ 14Na 
deze woorden keek ze om en zag ze 
Jezus staan, maar ze wist niet dat 
het Jezus was. 



15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. 
‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het 
de tuinman was en zei: ‘Als u hem 
hebt weggehaald, vertel me dan 
waar u hem hebt neergelegd, dan 
kan ik hem meenemen.’ 16Jezus zei 
tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich 
om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat 
betekent ‘meester’.)



17‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik 
ben nog niet opgestegen naar de 
Vader. Ga naar mijn broeders en 
zusters en zeg tegen hen dat ik 
opstijg naar mijn Vader, die ook 
jullie Vader is, naar mijn God, die 
ook jullie God is.’ 















We gedenken de namen van de mensen die 
gestorven zijn.
We kijken eerst naar het liturgisch 
bloemstuk
“Draden van verbondenheid”

de draad van de liefde
verbindt mij met jou

de draad van het gemis
verbindt mij met jou

Hier moet nog een
Foto komen van Bloemstuk

Zondag foto maken
En hier plaatsen!



zoveel draden verbinden mij
met zoveel mensen

altijd is er
die draad met jou

ze doorkruist
alle andere draden

ze geeft betekenis
aan alle levensdraden



de draad van de liefde
verbindt voor altijd

de draad van het gemis
verweeft zich met die van de liefde



We noemen de namen van hen die gestorven zijn 
en ontsteken een kaars

















Hoe wonderlijk mooi is uw 
eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U 
mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een 
kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal 
er zijn’.



Een boog in de wolken als 
teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: 
Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar 
ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij 
ziet.



De toekomst is zeker, ja 
eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik 
U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U 
noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij 
niet gaan.



‘Ik ben die Ik ben’ is uw 
eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt 
U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal 
er zijn’.



O Naam aller namen, aan U 
alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden 
van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, 
geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij 
U zijn.



Nu is er voor ieder die dat wil de 
gelegenheid om naar voren te komen 
en een waxinelichtje te ontsteken aan 
de Paaskaars ter gedachtenis aan 
iemand die gestorven is en die je nog 
steeds heel dierbaar is.



Tijdens dit gebeuren zingt het 
koor en wij mogen als we 
willen meezingen:

Lied 598 met NL tekst



Als alles duister is, ontsteek 
dan een lichtend vuur dat 
nooit meer dooft, vuur dat 
nooit meer dooft (2x)

Jesus, remember me, when 
You come into your Kingdom, 
Jesus remember me, when 
you come into your kingdom. 



Dankgebed en voorbeden

Aansluitend Onze Vader



Onze Vader in de Hemel
heilig is Uw naam
Laat Uw Koninkrijk spoedig 
komen
Laat Uw wil worden gedaan
In de hemel, zo ook hier op 
aard’ (2x)



Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en 
de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en 
de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid



Onze Vader in de hemel
geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij dat doen
hen vergeven die ons iets 
schuldig zijn



Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en 
de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en 
de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid



En leidt ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het 
kwaad



Refrein:
Want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en 
de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid
Want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en 
de heerlijkheid, tot in 
eeuwigheid





Collecte

1e; Diaconie
2de; Kerk
3de; Onderhoudsfonds







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.



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.



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.





Volgende dienst 14 december.

Er is nu koffie, thee en limonade!

Iedereen een fijne zondag gewenst!


