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Voorganger : ds. P.M. van der Meulen (m.m.v. ds. G. Jongsma) 
Orgel         : Robert Hofstede 
Zang   : Tempelzangers 
Solozang  : Esther Mijnheer 
Bloemstuk    : Esther Hilboezen 
 

 
 
 



Voorzang: Opwekking 733 – Tienduizend redenen 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilig Naam. 
Met meer passie dan ooit; o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
(Refrein 2x) slot: 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. Verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Welkom 
 
Intochtslied: Gezang 267: 1,2 
Zalig, die in Christus sterven, 
de doden, die de hemel erven, 
voor wie Hij woning heeft bereid. 
Na de nacht van strijd en zorgen 
aanschouwen zij de eeuw'ge morgen, 
ontwakend tot onsterf'lijkheid. 
Van moeiten rusten zij. 
Hun lijden is voorbij. 
Halleluja, 
bij 's Vaders troon 
wacht hen de Zoon 
hun werken volgen hen als loon. 



 
Zalig zijn d’ontslapen vromen 
voor ons te vroeg aan de aard ontnomen, 
maar die door God te goeder uur, 
aan het einde van hun dagen 
het Vaderhuis zijn ingedragen 
als rijpe schoven in de schuur. 
Zij leven bij de Heer 
en zondigen niet meer. 
Halleluja! 
't Is al volbracht, 
geen rouw of nacht 
heeft in Gods Koninkrijk meer macht. 
 
Stil Gebed 
 
Votum & Groet 
 
In memoriam: zr. Pietje de Vos – Dragt (97 jaar) 
 
Zingen: JdH 140: 1,3 – De open poort 
Ik zie een poort wijd open staan, 
Waardoor het licht komt stromen, 
Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
 
refrein: 
Genade Gods, zo rijk en vrij!  
Die poort staat open, ook voor mij! 
voor mij! voor mij! 
staat open ook voor mij. 
 
Die open poort leidt tot Gods troon: 
gaat door, laat niets u hind’ren; 
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, 
die God biedt aan Zijn kind’ren. 
 
refrein 
 
Gebed 
 
Bijbeltekst: Joh 11:25,26 NBV 
 



Kinderen gaan naar KND;  
Luisteren / zingen: Ik wens jou, Trinity (via filmpje) 
Ik wens jou een dak boven je hoofd 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood 
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht 
Dat de liefde van je leven op je wacht 
 
Ik wens jou genoeg om door te gaan 
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan 
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd 
Met kind'ren om je heen tot aan het eind 
 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik wens jou vrede toe om wie je bent 
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent 
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft 
In elk van de seizoenen dat je leeft 
 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor de kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
Een muur voor de wind 
Een vuur voor kou 
Een jas voor de regen 
En een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats 
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang 
 
 
 
 



IN MEMORIAM 
Wij gedenken de broeders en zusters die het afgelopen kerkelijk jaar van ons 
zijn heengegaan. 
 

• zr. Hendrikje Talen – Koobs        86 jaar 
* 8 September 1933       †  26 november 2019 
Muziek: ELB 413: 1,4 

 

• zr. Merel Jeanine Kisteman - Hilboezen    37 jaar 
* 3 juni 1982                                                            †  21 februari 2020 
Muziek: Op Toonhoogte 150: 1,3 (Heer u bent mijn leven) 
 

• zr. Hendrika (Hennie) Booij - Slooijer     86 jaar 
* 19 mei 1933                                                                †  19 april 2020 
Muziek: Psalm 43: 3,4 
 

• br. Johan Lier         34 jaar 
* 19 oktober 1985                                                    †  25 juli 2020 
Muziek: ELB 371: 1,4 
 

• br. Hendrik (Henk) Hoeve       58 jaar 
*27 april 1962                                                             †  9 oktober 2020 
Muziek: Gezang 446: 1,2 
 

• zr. Jacobje Visscher – Petter        91 jaar 
* 27 februari 1929                                                      †  14 oktober 2020 
Muziek: ELB 191: 1,2 
 

• Kaars voor andere geliefden die ook zijn heengegaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luisteren:  Going Home, jongenskoor Libera (via filmpje) 
Going home, going home 
I am going home 
Quiet like, some still day 
I am going home 
 
It's not far, just close by 
Through an open door 
Work all done, care laid by 
Never fear no more 
 
Mother's there expecting me 
Father's waiting too 
Lots of faces gathered there 
All the friends I knew 
 
I'm just going home 
 
No more fear, no more pain 
No more stumbling by the way 
No more longing for the day 
Going to run no more 
 
Morning star light the way 
Restless dreams all gone 
Shadows gone, break of day 
Real life has begun 
 
There's no break, there's no end 
Just living on 
Wide awake, with a smile 
Going on and on, going on and on 
 
Going home, going home 
I am going home 
Shadows gone, break of day 
Real life has begun 
 
I'm just going home 
 

Naar huis, naar huis, 
ik ga naar huis 
Heel rustig, op een of andere stille dag 
Ga ik naar huis 
 
Het is niet ver, maar heel dichtbij 
Door een open deur 
Het werk is gedaan, ik hoef niet meer te zorgen 
Nooit meer bang te hoeven zijn 
 
 
Moeder verwacht me daar 
Vader wacht daar ook 
Veel gezichten zijn daar verzameld 
Alle vrienden die ik kende 
 
Ik ga gewoon naar huis 
 
Geen angst meer, geen pijn meer 
En ook geen struikelen meer 
Geen verlangen meer naar de dag 
Ik hoef niet meer te rennen 
 
De morgenster verlicht de weg 
Rusteloze dromen zijn allemaal verdwenen 
Schaduwen zijn verdwenen, de dag breekt aan 
Het echte leven is begonnen 
 
 
Er is geen pauze, er is geen einde 
Ik leef gewoon voort 
Ik ben klaarwakker, met een glimlach 
Het gaat maar door en door en door en door 
 
 
Naar huis, Naar huis 
ik ga naar huis 
Schaduwen zijn verdwenen, de dag breekt aan 
Het echte leven is begonnen 
 
Ik ga gewoon naar huis 
 

Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 16 NBV, Romeinen 14:7,8,9 NBV 



Zingen: ELB 299: 1,2 - Onze beste Vriend 
Welk een vriend is onze Jezus, 
Die in onze plaats wil staan! 
Welk een voorrecht, dat ik door Hem 
Altijd vrij tot God mag gaan. 
Dikwijls derven wij veel vrede, 
Dikwijls drukt ons zonde neêr, 
Juist omdat wij ’t al niet brengen 
In ’t gebed tot onzen Heer. 
 
Leidt de weg soms door verzoeking, 
Dat ons hart in ’t strijduur beeft, 
Gaan wij dan met al ons strijden 
Tot Hem, die verlossing geeft. 
Kan een vriend ooit trouwer wezen, 
Dan Hij die ons lijden draagt? 
Jezus biedt ons aan genezing, 
Hij alleen is ’t, die ons schraagt. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 392: 1,3 
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
Gebeden 
 
Slotlied: Opwekking 770 – Ik zal er zijn 
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’. 
 
 
 
 



Uitleg bloemstuk Eeuwigheidszondag 22-11-2020 
De steen waarop het bloemstuk staat symboliseert een rots; de vaste rots van mijn behoud. 
Er zijn 7 rozen en linten, 6 daarvan herinneren aan de dierbaren die ons dit jaar zijn 
ontvallen. De 7e is voor hen die hier vandaag niet bij name worden genoemd. 
De krans symboliseert een cirkel die is onderbroken; het leven dat onderbroken is, maar 
door het bloed (de rode kleur) is dit niet definitief. 
Door de vele draden (rondom de krans) blijven wij met elkaar verbonden. 

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. 
 
‘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’, 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Zegen 
 
Zingen: NLB 416 – Ga met God  
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. 

 

 


