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Wit 

Wit is de kleur van vreugde 

om Gods liefde voor de mensen 

op de hoogte- en dieptepunten van het 

leven 

altijd 

Wit is de kleur  

van Christus' overwinning op de dood 

Hij is de Alpha en de Omega 

de eerste en de laatste 

die door zijn leven te geven 

het Leven voor altijd voor ons won! 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

VOORBEREIDING 

 

Orgelspel 

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Intochtslied: Lied 657:1, 3 en 4 Zolang wij adem halen 

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 



In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Stil worden voor God 

Bemoediging en groet 

 

Lied: Ps. 42:1 en 4 (NPB) Als een uitgeputte hinde 

 

1. Als een uitgeputte hinde 

die naar stromend water smacht, 

zo verlang ik U te vinden, 

God, mijn levensbron, mijn kracht. 

Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn: 

Wanneer zal ik bij Hem zijn? 

Wanneer zal ik Hem ontmoeten, 

zal zijn glimlach mij begroeten? 

 

4. God, mijn ziel is neergebogen, 

diep verdrietig, opgebrand – 

maar ik houd U toch voor ogen 

in dit afgelegen land. 

Watervloed roept watervloed; 

oodweer slaat me tegemoet. 

Radeloos raak ik bedolven 

onder zware, zwarte golven. 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied: Ps. 42:6 (NPB) Waarom, ziel, zo aangeslagen 

6. Waarom, ziel, zo aangeslagen 

Waarom boordevol verdriet? 

Hoop op God en laat je dragen. 

Hij vergeet je zeker niet. 

Want de dag komt – heb geduld! – 

dat je Hem aanbidden zult. 



Straks zal ik zijn naam belijden: 

 Hij zal mij opnieuw bevrijden. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord 

 

Schriftlezing: 1 Tess. 4:13-18 

 

Lied 769:1 en 2 Eens, als de bazuinen klinken 

 

Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, – 

Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 

Scheurt het voorhang van de wolken, 

wordt uw aangezicht onthuld, 

vaart de tijding door de volken 

dat Gij alles richten zult: 

Heer, dan is de dood verzwolgen, 

want de schriften zijn vervuld. 

 

Schriftlezing: Openb. 21:1-5 

 

Lied 769: 5 en 6 Mensen, kom uw lot te boven 

 

Mensen, kom uw lot te boven, 

wacht na dit een ander uur, 

gij moet op het wonder hopen 

dat gij oplaait als een vuur, 

want de Geest zal ons bestoken, 



nieuw wordt alle creatuur. 

 

 

 

Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gisteren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 

 

Verkondiging 

 

Luisterlied: Sela - Een toekomst vol van hoop 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20   

 

GEDACHTENIS GESTORVENEN 

 

Inleidende woorden 

 

Lied Zingenderwijs 169:1 en 2 Wij noemen U de namen  

 

Wij noemen U de namen 

van hen met wie wij samen 

het leven mochten gaan. 

Nu zij ons zijn ontvallen, 

lijkt leven te versmallen 

tot koud en eenzaam voortbestaan. 

 

O Eeuwige, laat merken 

wat liefde kan bewerken 

hier in vertrouwde kring. 

Laat ons hart niet verkillen 

maar ons verdriet verstillen 

tot dierbare herinnering. 

https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20


 

Wij gedenken de overledenen – We noemen de namen van hen die 

ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan. De familie (of de 

wijkouderling) ontsteekt voor hen een kaars voor in de kerk. 

 

Fenna Raven Bekman – 90 jaar 

overleden 27 november 2020  

 

Geertien Aaltina Gommers-Kregmeijer – 79 jaar 

overleden 12 december 2020\ 

 

Janke Ridderman-Veenstra – 95 jaar 

 overleden 7 januari 2021 

 

Roelfien Snapper-Lunshof – 89 jaar  

overleden 11 januari 2021 

 

Jan Hendrik Batterink – 85 jaar  

overleden 26 januari 2021 

 

Martinus Christiaan Lunenborg – 51 jaar 

overleden 22 februari 2021 

 

Henderika Margina Emming-Wilting – 91 jaar 

overleden 23 februari 2021 

 

Aleida Kolenbrander – 89 jaar 

overleden 22 april 2021 

 

Evertje Hillechien Schuiling-Muller – 85 jaar 

overleden 30 mei 2021 

 



 

Jennegien Vos-Meijerink – 83 jaar 

overleden 4 juni 2021 

Cornelia Slomp-van der Sleen – 68 jaar 

overleden 6 juni 2021 

 

Riek Buirs-Clevring – 97 jaar  

overleden 12 juli 2021 

 

Alli de Haan – 86 jaar  

overleden 17 juli 2021 

 

Frederika Haan – 83 jaar 

overleden 17 september 2021 

 

Adrianus Cornelis Walraven – 86 jaar 

overleden 18 september 2021 

 

Geesien de Vries-Assen – 89 jaar 

overleden 9 oktober 2021 

 

Lied 598 Als alles duister is –  

 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft (2x) 

  

Ondertussen wordt een kaars aangestoken voor alle andere overledenen 

aan wie wij denken en die ons dierbaar zijn. 

 

 

Stilte 



 

Lied: Onze namen staan geschreven 

 

Onze namen staan geschreven 

in de holte van Uw hand 

als een teken dat ons leven 

in U, Heer, is geplant. 

Steeds als Gij Uw handen opent 

zien Uw ogen ons weer aan 

en gedenkt Gij Uw belofte 

een volkomen nieuw bestaan. 

 

Laat ons in de stilte groeien 

totdat op de jongste dag 

onze namen openbloeien 

op Uw goddelijk gezag. 

Dan gebeurt wat wij nu dromen 

dat wij in Uw louter licht 

tot U nader komen 

aangezicht tot aangezicht. 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

Gebeden 

 

Gaven bij de uitgang 

 

Slotlied: Lied 416:1-4 Ga met God en Hij zal met je zijn 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

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. 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Zending en Zegen  

Amen – Lied 415:3 Amen, amen, amen…. 

 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer 

 

Orgelspel 

 

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen 

 

 

U KUNT BIJ DE UITGANG EEN KAARSJE MEENEMEN OM 

THUIS AAN TE STEKEN VOOR UW DIERBARE(N) DIE 

IS/ZIJN GESTORVEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZUIDERKERKGEMEENTE 

Nieuw Amsterdam / Veenoord 

 

Liturgische schikking voor zondag 21 november 2021 

 

Vandaag herdenken we alle mensen uit onze Gemeente die ons dit jaar 

zijn ontvallen. Wanneer we een dierbare verliezen ervaren we groot 

verdriet en gemis. Het leven gaat door, maar zonder die dierbare lijkt 

het de moeite niet meer waard, de glans is eraf.  

Het leven dat doorgaat hebben we willen verbeelden door een krans 

van taxustakken onder in de schikking. De Taxus staat voor 

onvergankelijkheid en werd in de Keltische traditie al gezien als 

beschermer van de doden.  

 

Hoewel de overledenen niet meer fysiek onder ons zijn, mogen we 

geloven dat ze in een andere dimensie voortleven om uiteindelijk 

verenigd te worden met God. Deze overgang  wordt verbeeld door 

zestien witte rozen, voor iedere overledene één, welke uit de Taxus 

omhoogrijzen.  

Boven in de schikking brand een kaars als symbool van het Goddelijk 

licht dat straalt over de schepping/ de schikking. De kaars is gezet in 

een krans van Hedera. Hedera vertegenwoordigt de trouw van God, 

die zowel in leven als dood bij ons blijft.  

 

Onder de krans van Hedera is een schikking gemaakt van gipskruid. 

Dit symboliseert het Nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt, bij God 

vandaan. Het neerdalen hebben we willen versterken door parels op 

verschillende hoogten op te hangen onder het gipskruid. Gipskruid en 

parels staan samen voor eeuwigheid.  

 

Slingers van Hedera hangen vanaf de kaars omlaag en verbinden de 

schikking met de Paaskaars en de doopvont. Hiermee wordt de trouw 

van God door alles heen nogmaals benadrukt. 


