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Welkom 

 

Harpspel Sonata (Allegro en Andantino) – Jan Ladislav Dussek 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Stilte 
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 INTREDE 
 

Zingen (staande) Lied 283 : 1, 3, 5 

 

Bemoediging en groet 

voorganger Onze hulp is in de naam van de HEER  

allen DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 

v die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON. 

v Genade zij u en vrede van God onze Vader 

 en van de Heer Jezus Christus. 

a AMEN. 

Drempelgebed 

v ………………  door Jezus Christus, onze Heer. 

a AMEN. 

 

Zingen Psalm 33 : 8 

We gaan weer zitten. 

 

Met de kinderen 

 

Zingen God kent jou vanaf het begin 

 

De kinderen gaan naar de kinderdienst. 
 

Gebed om ontferming 

 

Zingen Lied 462 : 1, 2, 3, 4 

 

 

 De HEILIGE SCHRIFT 
 

Gebed 

 

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 60 : 1-6, 19-22 

Sta op en schitter, je licht is gekomen, 

over jou schijnt de luister van de HEER. 

Duisternis bedekt de aarde 
en donkerte de naties, 

maar over jou schijnt de HEER, 

zijn luister is boven jou zichtbaar. 

Volken laten zich leiden door jouw licht, 

koningen door de glans van je schijnsel. 
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Open je ogen, kijk om je heen: 

ze stromen in drommen naar je toe; 

je zonen komen van ver, 

je dochters worden op de heup gedragen. 

Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 

je hart zal van blijdschap overslaan. 

De schatten van de zee zullen je toevallen, 

de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 

Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, 

jonge kamelen uit Midjan en Efa. 

Uit Seba komen ze in groten getale, 

beladen met wierook en goud. 

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 

Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, 

de glans van de maan hoeft je niet te verlichten, 

want de HEER zal je voor altijd licht geven 

en je God zal voor je schitteren. 

Je zon zal niet meer ondergaan, 

je maan niet meer verbleken, 

want de HEER zal je voor altijd licht geven. 

De dagen van je rouw zijn voorbij. 

Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, 

zij zullen het land voorgoed bezitten. 

Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant, 

ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen. 

De geringste groeit uit tot een duizendtal,  

de kleinste tot een machtig volk. 

Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren, 

wanneer de tijd is gekomen. 

 

Zingen Lied 444 : 2, 3, 4 

 

Lezing uit het Nieuwe Testament Matteüs 5 : 1-12  

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen 

om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen: 

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 

Gelukkig de zachtmoedigen, 

want zij zullen het land bezitten. 

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen verzadigd worden. 

Gelukkig de barmhartigen,  
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want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 

want zij zullen God zien. 

Gelukkig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 

Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, 

want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 

Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 

kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; 

zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 

 

Zingen Lied 339a 

 

Preek 

 

Harpspel La Source – Alphonse Hasselmans 

 

De kinderen komen terug. 

 

 

 GEDACHTENIS 
 

Zingen Heer herinner U de namen 

(melodie lied 730 – tekst Kees van der Zwaard) 

 

1. Heer, herinner U de namen, 

ieder die gestorven is. 

Zie ons aan zoals wij kwamen 

uit de diepte, het verlies 

van de mensen, die wij dragen 

op de lippen, in ons hart, 

die wij missen sinds de dagen, 

dat de dood ons huis verwart. 

 

2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden 

van ons dagelijkse brood, 

hoe wij vochten, hoe wij speelden 

ongehinderd door de dood. 

Ooit bent U met ons begonnen 

aan een ware levensreis. 

Langs de wegen van verlangen 

gaan wij biddend: breng ons thuis. 
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Zij die ons voorgingen 

overleden naam       leeftijd 

31-12-18 Ingetje Bosman - Mol 99 

02-01-19 Willem Silvester van Leeuwen 70 

15-01-19 Dirk Gerrit Maarten Kuiper 73 

06-02-19 Fred van Diemen 75 

08-02-19 Jan Marinus de Viet 92 

12-02-19 Jan Belder 77 

11-04-19 Gerrigje Cornelia van Vliet - de Groot 84 

19-04-19 Heleen Hoijtink-Brand 89 

02-05-19 Cornelia Maria Stolk - Slijkhuis 90 

11-05-19 Willem Jan Opmeer 74 

25-05-19 Elizabeth Alberdina van Keppel - Aarnouts 86 

23-06-19 David Johannes van der Made 92 

11-07-19 Lutina Nanninga - Kalsbeek 95 

30-07-19 Cunegonda Gerharda Hubers - Boers 70 

10-08-19 Florina van der Waal - Lodder 79 

14-08-19 Arie Johannes van Brakel 93 

15-08-19 Geertruida Boes - Koning 95 

05-09-19 Matthijs Peea 80 

09-09-19 Lieselotte van Nieuwenhuizen - Margstahler 86 

19-09-19 Gijsje Geertruida Maria Vels - van Helden 66 

30-09-19 Neeltje de Goede - Bollaart 88 

19-10-19 Edith de la Fosse - van Spanje 83 

06-11-19 Geertje Boutens – Kooman 89 

 

Harpspel Nuvole Bianche – Ludovico Einaudi 

 

Zingen Heer herinner u de namen 

(melodie lied 730 – tekst Kees van der Zwaard) 

 

3. Uit het duister van de dalen 

zoeken wij uw nieuw gebied. 

Laat ons niet in schuld verdwalen, 

niet verzanden in verdriet. 

U bent onze hoop voor ogen, 

spreek één woord: je bent bemind, 

zoals Jezus werd bewogen 

met ontferming voor een kind. 
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 GEBEDEN en GAVEN 

 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd;  

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood; 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 

en leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

in der eeuwigheid. 

Amen. 

 

Inzameling van de gaven 

1. Stichting Omzo Vluchtelingenwerk. Deze ondersteunt en verleent hulp aan mensen die 

om juridische redenen geen verblijfspapieren hebben en om verschillende redenen niet 

terug kunnen naar hun vaderland. 

2. Wijkkerk. 

3. Toekomst van de Kerk. Deze collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor het 

college van Kerkrentmeesters en onmisbaar voor het functioneren van de kerk. 

 

De kleinsten kunnen opgehaald worden uit de oppas. 

 

Zingen Lied 727 : 1, 2, 8, 10 

 

 

 ZENDING en ZEGEN 
 

Orgelspel Jesu joy of man's desiring – J. S. Bach 
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Voorganger ds. Kees Streefkerk 

Ouderlingen Hans van Dijke, Tineke van der Leer 

Diaken Tiny Evertse 

Lector Ina Hoogland 

Kosters Evert en Marja Kruijswijk 

M.m.v. Myong-hee Chon, orgel 

 Minou den Hals, harp 

Kinderdienst Rian Spits 
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