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Orgelspel   lied 23b   ‘De Heer is mijn herder’ 
lied 23c    ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 

 
Welkom en mededelingen 
 
Stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Inleidend woord 
 
Lied 942  ‘Ik sta voor U in leegte en gemis’ 
 
Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis - 
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
 
Mijn dagen zijn door twijfel overmand,  
ik ben gevangen in mijn onvermogen. 
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,  
zult Gij mij bergen in uw mededogen? 
Mag ik nog levend wonen in uw land,  
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen? 
 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,  
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft,  
wil alle liefde aan uw mens besteden.  
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Gebed om ontferming 



Lied   ‘Kan ik iets voor je doen?’ 
 
Kan ik iets voor je doen? 
Kan ik iets voor je zijn 
In dit wrange seizoen 
Met zijn kruipend venijn 
 
Kan ik iets voor je zijn 
Met een blik een gebaar 
Met een arm om je heen 
Of een hand uit je haar 
 
Kan ik iets voor je zijn 
In je grote gemis 
Omdat wie je zo liefhad 
Er nu niet meer is? 
 
Kan ik iets voor je doen? 
Met een blik met een woord 
Dat doet denken aan toen 
Dat je even weer voort? 
 
Is er iets wat je wilt 
Wat je stilte verstoort 
In het kaal en het kil 
Wat je graag van me hoort 

Kan ik iets voor je doen? 
Misschien een lied een gedicht 
Dat je wanhoop benoemt 
En je last iets verlicht? 
 
Waar je droevig van wordt 
Maar toch huilend om lacht 
Dat je dagen verkort 
Dat je nachten verzacht 
 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat troost in je verdriet? 
Want straks moet je weer verder 
Ook al wil je nog niet 
 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent 
Zou ik graag voor je zijn 
 
Kan ik iets voor je zijn 
Een soort arm om je heen? 
Zodat het iets minder schrijnt 
En je niet zo alleen? 

 
Is er iets wat ik doen kan 
Wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent 
Wil ik graag voor je zijn 
 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 



Lezing:  Jesaja 25: 6-9 
 
Lied   ‘He shall feed His flock’ – G.F. Händel 
 
He shall feed His flock  
like a shepherd, 
and He shall gather 
the lambs with His arm, 
with His arm,   
 
and carry them in His bosom; 
and gently lead those 
that are with young. 
And gently lead those, 
and gently lead those 
that are with young. 
 
Come unto Him, 
all ye that labour, 
come unto Him,  
ye that are heavy laden 
and He will give you rest; 
 
take His yoke upon you 
and learn of Him, 
for He is meek and lowly of heart 
and ye shall find rest, 
and ye shall find rest 
unto your souls    
 
Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren 
vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens 
leiden. Komt tot Hem, allen die vermoeid en belast zijt en Hij zal u rust 
geven; neemt zijn juk op u en leert van Hem, want Hij is zachtmoedig 
en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen. 



Overweging 
 
Lied   ‘Stil, mijn ziel, wees stil’ 
 

Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds; Hij is erbij 
in je beproevingen en zorgen. 
 
Refrein God, U bent mijn God 

en ik vertrouw op U en zal niet wank’len 
Vredevorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij, 
die rust in U alleen. 

 
Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af; 
dwars door het dal zal Hij je leiden. 
Stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. 
 
Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 
 
Ik rust in U alleen 
 
Gedachtenis 
 
Op de tafel staan kaarsen, symbool voor de gemeenteleden die ons 
het afgelopen kerkelijk jaar ontvielen. Verder staat er op de tafel het 
kruis. Als teken van onze verbondenheid met het leven en sterven van 
Christus. Op de tafel ligt ook klimop. Klimop die altijd groen blijft en 
staat voor eeuwig leven. 
De ouderling van dienst zal een licht ontsteken voor allen die ons zijn 
ontvallen in het afgelopen jaar en wiens naam wij in ons midden 



willen noemen. Als laatste worden nog twee kaarsen ontstoken. Eén 
voor mensen die we niet bij name noemen, maar die we in ons hart 
meedragen, de ander voor allen wiens heengaan door niemand is 
opgemerkt dan door God alleen. 

 
Gestorven zijn in het afgelopen kerkelijk jaar: 

Daniël Hofstede, overleden op 26 november 2019, 
in de leeftijd van 73 jaar. 
 
Johanna Lenselink-Vriezekolk, overleden op 30 januari 2020  
in de leeftijd van 87 jaar. 
 
Albert Jan Kolkman, overleden op 22 juni 2020,  
in de leeftijd van 91 jaar. 
 
André Boukes de Jong, overleden op 16 juli 2020,  
in de leeftijd van 63 jaar. 
 
Johannes Barmentloo, overleden op 11 augustus 2020, 
in de leeftijd van 96 jaar. 
 
Herman Albertus Wassink, overleden op 2 september 2020, 
in de leeftijd van 88 jaar. 
 
Everdina Cornelia Slijkhuis-Hunnekink, overleden op 3 
september 2020, in de leeftijd van 91 jaar. 
 
Jacob Luijendijk, overleden op 12 oktober 2020, 
in de leeftijd van 61 jaar. 
 
Johan Bernard van Brummelen, overleden op 15 oktober 2020,

 in de leeftijd van 81 jaar.  
 
Jantje Hazelaar-Rietman, overleden op 4 november, 
in de leeftijd van 89 jaar 



Lied   ‘Bless the Lord’ 
 
Bless the Lord, my soul 
and bless God's holy name. 
Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 

Prijs de Heer, mijn ziel 
en prijs zijn heil'ge naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
die mij het leven geeft. 

 
 
Gebeden 
 
Voorbede 
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 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 tot in eeuwigheid.  
Amen 

 
Collectedoelen 
 
De diaconale collecte is bestemd voor Kinderhospice Binnenveld te 
Barneveld.  
Een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar deze 
kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en 



het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg in 
professionele handen is. 
(IBAN: NL16 ABNA 0842 4289 76 t.n.v. Kinderhospice Binnenveld 
www.kinderhospicebinnenveld.nl). 

De andere collecte is bestemd voor Algemeen Kerkenwerk. 
 
 
Slotlied 725   ‘Gij boden rond Gods troon’ 
 
1.  Gij boden rond Gods troon, 

die van zijn aangezicht 
de weerglans verder draagt 
op vleugels van het licht, 
draagt met uw stem 
ons mensenlied 
opdat het zingt 
alleen voor Hem! 

 
2. O heiligen vanouds, 

die ons zijn voorgegaan  
en alle strijd voorbij  
nu rond uw koning staan,  
uw grote koor  
in ’t zoete licht  
van zijn gezicht  
zingt ons nu voor! 

 
 3.  Gij heiligen van hier, 

zing met uw aardse stem 
hoezeer uw hart verlangt 
naar ’t nieuw Jeruzalem. 
Hef dan het hoofd 
en leef voorgoed 
 haar tegemoet. 
 God zij geloofd. 

 

http://www.kinderhospicebinnenveld.nl/


 4.  Ook ik zing voluit mee 
de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 
zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind 
mijn leven lang 

  vol van gezang 
  om Hem mag zijn!

 
Zegenbede 
 
Gedragen door de zegen van God gaan wij onze weg door het leven.   
 
Lied   'May you always have a song' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na afloop van deze dienst mogen de kaarsen en rozen opgehaald 
worden om mee te nemen. Wacht even de aanwijzingen af van de 
ouderling van dienst hoe dit zal gebeuren. We wensen een ieder toe 
dat deze dag troost mag brengen en kracht voor onderweg. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


