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Dienst van de voorbereiding
Op deze zondagmorgen willen we allen die ons 
zijn voorgegaan in geloof en leven gedenken. 
We worden welkom geheten door ouderling van 
dienst Truus Sterrenburg. We zingen met 
elkaar als openingslied lied 280: 1,2 en 5: “De 
vreugde voert ons naar dit huis, waar’t  woord 
aan ons geschiedt” 
Hierna volgt stil gebed . 
 

Bemoediging en gebed op de drempel 
 
 
We bidden 
met elkaar 
het 
drempel-
gebed: 
 
 
 

F: “ Us helper is de Heer”  
A: “Dy’t himel en ierde makke hat” 
F: “dy’t trou bliuwt alle dagen- oant yn ivichheid” 
A: “Dy’t net loslit wat syn hân begûn” 
F: “Ferljochtsje ùs God, mei Jo ivich Ljocht” 
A: “Want brekber besteane wij, libje wij op Jo 
adem” 
F: Kom oer ùs mei Jo frede” 
A: Lit ùs libje yn Jo hoede, no en altyd” 
F: “om alle need, alle sear fan dizze wrâld, fier 
fuort en tichteby roppe wy Jo ta Jo, God fan 
barmhertigheid en leafde: 
A: Hear, ûntfermje Jo. Amen. 
 
We zingen nu lied 68:7 “God zij geprezen met 
ontzag” 
 
 

 Woord ter inleiding op deze gedenkzondag 
“Vreemden zijn wij”  Lied 813 wordt gesproken. 
De gemeente antwoordt steeds met de woorden: 
“Ongeziene ooit beloofde verre verten zoeken wij 
op hoop van zegen” 
 Hierna zingen we lied 728: 1,2 en 3: “De 
heiligen, ons voorgegaan” 
 

Dienst van de schriften 
Het gebed wordt gezongen met lied 721: 2,3. De 
tekst is van Martin Luther en is bewerkt door 
Eppie Dam:  “Kom, Christus, yn Jo tsjustere 
nacht” 
De eerste schriftlezing is uit het Oude Testament: 
Jesaja 60: 1-11, 17-22 uit de Nieuwe 
Bijbelvertaling. Dit gaat over het Nieuwe 
Jeruzalem. Sta op en schitter, je licht is 
gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer. 
We zingen lied 798. Het eerste en derde couplet 
wordt gezongen 
door Ds. 
Wiebrig de Boer 
en Linda 
Jongbloed. 2,4 
en 5 worden 
meegezongen 
door de 
gemeente. 
“Heer geef mij 
vleugels dat ik reis tot door de sluier heen” 
 
Hierna is de tweede lezing uit het nieuwe 
testament: Matheüs 5: 1-12. Toen Jezus de 
mensenschare zag ging Hij de berg op met zijn 
leerlingen en onderrichtte hen. 
We zingen lied 321: 1,2,4,5,6 en 7 in wisselzang. 
”Niet als een storm, niet als een vloed” 
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Overdenking 
Deze dagen hangt er 
vaak mist over de 
velden en als de zon 
dan  weer doorbreekt  
krijg je weer vrij zicht, 
vrij baan voor het licht.. Zoiets klinkt op aan 
bemoediging uit de profetische woorden uit 
Jesaja. De ballingen zijn teruggekeerd in 
Jeruzalem  uit Babel en alles is verwoest. Het is 
uitzichtloos en moedeloos, maar God belooft 
dat de zon weer zal schijnen, ook al zien ze er 
niets van. Ze  mogen geloven dat ze weer leven 
zult vinden. 
Met bemoedigende kracht klinkt het lied van 
Jesaja: “Sta op en schitter, je licht is gekomen, 
over jou schijnt de luister van de Heer. 
Duisternis bedekt de aarde en donker de 
naties, maar over jou schijnt de Heer, zijn 
luister is boven jou zichtbaar.” 
Je kunt soms in een cocon van mist zitten. Je 
voelt  je bang, beklemd en bent het gevoel van 
richting totaal kwijt, dat je bijna niet kunt 
geloven dat je ooit die cocon weer zult verlaten. 
En toch trekt die mist weer open en zien we het 
licht van God dat ons de toekomst aanzegt. Als 
je niet meer de neiging hebt achterwaarts te 
leven, alleen maar kijkt naar wat je mist, dan 
durf je misschien weer te verlangen, te geloven 
dat jou ook weer schatten kunnen toevallen, dat 
je leven weer rijkdom kan kennen. 
We gedenken deze zondag allen die ons lief en 
dierbaar waren en nog zijn in ons hart. Soms 
zie je later pas wat je dierbaren hebben 
betekent in jou leven en wat je van hen hebt 
geleerd. 
We zijn verbonden met  hen die ons 
voorgingen. Wij zijn onze weg niet blanco 
begonnen, we mogen gaan in het spoor van 
anderen, tot versterking en troost. We weten 
ons op deze zondag weer heiligen in een lange 
ononderbroken rij, verbonden met  hen die ons 
voorgingen en hen die na ons zullen komen. 
De eeuwige zal altijd licht geven, profeteerde 
Jesaja, geen geweld zal er meer zijn, maar 
recht zal gedaan worden, de dagen van rouw 
zullen voorbij gaan. Dat mag in een wereld vol 
geweld onderweg een bemoediging zijn, hoe 
moeilijk dat misschien ook is te geloven. De 
aarde zal zijn aan de zachtmoedigen. 

Een gedicht van Rainer Maria Rilke: 
 
“De blaren vallen, vallen als van ver 
Als welkten in de hemel verre tuinen; 
Zij vallen tegen wil en dank. 
 
En in de nachten valt vanuit de sterren 
De zwarte aarde in de eenzaamheid. 
 
Wij allen vallen. Deze hand hier valt 
En zie de and’ren aan, het is in allen. 
 
Toch is er Een die al dit vallen 
Oneindig zacht in beide handen houdt. ‘ 
 
Na de overdenking is er stilte en luisteren we 
naar muziek.  
 
Dienst van het delen 
De bloemen gaan 
vandaag naar de fam. 
Praamstra, Nijlanstate 
in Leeuwarden. 
De kinderen komen in 
de kerk. 
De 1e collecte wordt 
door Gysbert Wassenaar toegelicht aan de hand 
van dia’s. Deze collecte is voor kerk in actie: 
najaarszendingsweek 
De 2e collecte is voor kerkelijk werk. 
 
Gebeden 
De voorbeden worden afgewisseld met lied 368 j: 
“Heer hoor ons bidden, laat komen Uw rijk” 
 De kinderen laten zien wat ze gemaakt hebben 
op de zondagsschool. Het lijken kleine vlinders 
en deze mogen ze straks bij het rondgaan op de 
kerkhof 
plaatsen bij 
iemand die 
hun 
dierbaar is. 
We zingen 
als slotlied 
lied 
723:”Waar 
God de 
Heer zijn 
schreden 
zet”  
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Heenzending en zegen 

We 
ontvangen 
de zegen 
uit het 
Iona 
Abbey 
Worship 
Book, 
liedboek p. 
1317:  
 

“Yn ùs hert en yn ùs hûs :   
de seine fan God 

 Yn ùs kommen en yn ùs gean:    
de frede fan God 

 Yn ùs libben, op ùs syktocht :   
de leafde fan God 

 By de ein, nij begjin:  
de earmen fan God om ùs te ûntfangen,  

thùs te bringen.  
Amen” 
 
Hierna luisteren we naar het “ Pie Jesu” uit het 
requiem van Fauré. 
 
We kunnen nu een rondgang maken om het 
kerkhof om bloemen te leggen bij de graven 
van hen die ons zijn voorgegaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Medewerkers 
Voorganger:   ds. Wiebrig de Boer-Romkema 
Organist:        Albert Minnema 
Koster:           Klaas Krol 
Bloemen:        Lies de Jong 
Ouderling van dienst: Truus Sterrenburg 
2e ouderling:   Janny Veenstra 
Diakenen:       Alie Kalsbeek en Tjitske Cnossen 
Leden van de Zendings- en Missionaire Commissie. 
HM 


