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 • DIENST VAN HET AFSTEMMEN OP GOD, ELKAAR EN ONSZELF • 
 

klokgelui 
 

welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
we blijven nog even zitten tot na het intredelied 
Intredelied L 733  ‘Vrienden die zijn overleden’: 1,2 & 3 door de 
cantorij 

Vrienden die zijn overleden, / al wie ons zijn voorgegaan, 
vouw ze samen in de vrede / van uw ene naam. 

 
Laat ze niet tot niets bevriezen / in de ijskou van voorbij, 

laat hun namen nieuw geschieden / aan uw overzij. 
 

Allen die zo, zonder adem / biddende, zijn voorgegaan, 
bind ze samen in het amen / van uw vaste naam. 

 
allen gaan staan  

Groet,  bemoedigingen drempelgebed 

vg. :  De vrede van de Heer is met u allen! 

allen :  en zijn genade is met u! 

vg. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

vg. :  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen :  en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 

vg. :   genade zij u en vrede, van God onze Vader 

   en van de Here Jezus Christus.    

vg. :   ……… door Jezus Christus, onze Heer. 

allen :   Amen 

 

Samenzang 

 
vervolg z.o.z. 
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Wat kan ons schaden, / wat van U scheiden, 
liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, / wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege / voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde / de macht aanvaarden 
en onze koning zijn. Halleluja!        
Gij, onze Here, / doet triomferen 
die naar U heten / en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

allen gaan zitten 

 

Gebed van de zondag 

vg. : ….. 

 

Voor en met de kinderen 



5 

 

 
• DIENST VAN HET WOORD • 

 
Bijbellezing Psalm 46   
  
Samenzang L 515 ‘God heeft het eerste woord’   

 
 

God heeft het eerste woord. / Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, / zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. / Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden / in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin / en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde / oorsprong en doel en zin. 

 
Bijbellezing Lucas 21:5 - 19  
 
Samen- en cantorijzang L 756 ‘Laat komen, Heer uw rijk’: 1,2,3,4 
& 6 

 
 
 
 
 
 

vervolg z.o.z. 
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cantorij 

Waar blijft het overlang / beloofde land van God, 
waar liefde en lofgezang / verdrijven leed en dood? 

 
Dat land, het ons vanouds / vertrouwde Kanaän, 
waar God zijn stad herbouwt; / Sion, waar zijt ge dan? 
 

Zal ooit een dag bestaan / dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, / in deze wereldtijd? 

  
Wij bidden, Heer, sta op / en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop / die onze herder zijt! 

 

Verkondiging 
 
Samenzang L 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 
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solo 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 

Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 

en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 

 
• DIENST VAN HET ANTWOORD • 

 

 

Gedachtenis van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn 

• inleidende woorden door de voorganger 

• muziek naar L 201 ‘Die ons gedenkt’ 

• noemen van de namen van de mensen uit onze kring die in de 
latere herfst (na eind okt. en voor 22 dec. 2021) overleden zijn   

• cantorij- en samenzang uit Lied 201 ‘Die ons gedenkt’ 
cantorij refrein: 

Die ons gedenkt 
en van geen mensenkind de naam vergeet: 

hecht dan uw hart aan wie wij U hier noemen. 
Erbarm u, Heer! 

allen refrein: (z.o.z) 
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• noemen van de namen van de mensen uit onze kring die in de 

winter (na 21 dec 2021 en voor 21mrt)  overleden zijn   

• cantorij- en samenzang uit Lied 201 ‘Die ons gedenkt’ 
solo: 

Dat zij gezien zijn onder de levenden, 
dat Gij hun harten sterkt, hun nacht aan banden legt. 

 allen refrein: 

  
•  noemen van de namen van de mensen uit onze kring die in de 

lente van 2022 (na 20 maart en voor 21 juni) overleden zijn   

• samenzang uit Lied 201 ‘Die ons gedenkt’ 
allen refrein: 
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• noemen van de namen van de mensen uit onze kring die in de 

zomer van 2022 (na 20 juni en voor 23 sept.) overleden zijn   

• cantorij- en samenzang uit Lied 201 ‘Die ons gedenkt’ 
solo: 

Dat Gij te vinden zijt waar zij U zoeken. 
Ommantel hen met licht en hul hen in uw vrede. 

allen refrein: 

 
• noemen van de namen van de mensen uit onze kring die in het 

vroege najaar (na 22 sept. en voor begin nov. van dit jaar) 
overleden zijn   

• samenzang uit Lied 201 ‘Die ons gedenkt’ 
allen refrein: 

 
vervolg. z.o.z. 
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• moment van stilte om allen te gedenken die naamloos gestorven 

zijn 

• cantorij- en samenzang uit Lied 201 ‘Die ons gedenkt’ 
solo: 

Verzegel hun namen ook met onze liefde. 
Bind ons met trouw elkaar op het hart. 

allen refrein: 

 
• moment van stilte om ook anderen dan de genoemden te 

gedenken wier overlijden we in ons hart met ons meedragen 

• orgelspel/muziek naar L 201 ‘Die ons gedenkt’ 

• afsluitende woorden door de voorganger 

• cantorijzang 
Die ons gedenkt 

en van geen mensenkind de naam vergeet: 
hecht dan uw hart aan wie wij U hier noemen. 

Erbarm u, Heer! 
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Afkondigingen 
 
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader ) 

Vg.:       …… 
Allen:    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  
tot in eeuwigheid.  
Amen 

 
Collectetoelichting door de diaken 
 
Collectespel 
1e collecte     2e collecte 
Hospice Haaksbergen   Tuinonderhoud 
 
 
 
 
 
 
 

 
allen gaan staan  

slotlied L 426 ‘God to enfold you / God zal je hoeden’ 
cantorij: 

God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 

so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 

allen (2x): z.o.z. 
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cantorij:  

God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 

so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 

  

 
• DIENST IN DE WERELD • 

 
Wegzending & zegen 
 

 vg. : …………               
 

Uitleidend orgelspel en persoonlijke kaarsjes 
Tijdens het uitleidend orgelspel kan wie dat wil zelf ook nog een 
kaarsje aansteken en op één van de spiegels plaatsen. 
 
Koffie, thee en limonade staan klaar in de Richtershof voor wie 
nog even kan en wil blijven. Weet u meer dan welkom. 
• Voor de dienst van volgende week zondag, 27 november, 10:00 uur 

staat ds. Job Stein op het rooster. Aan die dienst zal een band (die -
nog- geen naam heeft) muzikale medewerking verlenen 

• Op de 1e Adventszondag (27nov)  is er vanuit ‘Geloven in Buurse’  om 
19:00 uur ook een oecumenische vesper in het ‘Kleine Kerkje’ (de 
voormalige hervormde kerk) in Buurse. Aan deze vesper verleent de 
cantorij van de prot.gem. Haaksbergen-Buurse  o.l.v. Marion Röber 
medewerking. 


