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INTREDE
KLOKGELUI ORGELSPEL  Improvisatie bij Psalm 133
STILTE Met het licht van de Paaskaars, het Licht van Christus, worden de 

kaarsen op de avondmaalstafel ontstoken

Bij de eerste tonen van het orgel gaan allen staan

INTROITUSVERS              I. cantorij; II. allen 

PSALM  33: 2 en 8

8  Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde

uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

voorganger In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
allen Amen

Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en van Jezus Christus, de Heer.
Amen

v. Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE



a. die hemel en aarde gemaakt heeft.
Eeuwige, onze God,
wij die U nooit hebben gezien, –
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, –
hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, –
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, –
maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, –
leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, –
doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, –
wees hier aanwezig.

KYRIE   
v. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en zijn naam

prijzen want zijn barmhartigheid is zonder einde
……

KYRIEGEBED
v/a Kyrielied 299E



GLORIA Lied 713
allen

cantorij
2 . Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

allen
5.Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

allen blijven staan
GEBED VAN DE ZONDAG
v. De Heer zij met u         (gesproken)
a. En met uw geest          (gesproken)
v. O God, als wij gedenken al uw heiligen, de grote en de kleine mensen 

die ons zijn voorgegaan op de wegen van uw licht,
wil ons dan door hen bemoedigen om tot het einde toe
uw weg te gaan, uw heil te zoeken, uw naam te eren.



Amen.  (gezongen) 
allen zitten 

DE HEILIGE SCHRIFT
a. psalm 139:1

l. PSALM 139: 5-14
U omsluit mij, van achteren en van voren, u legt uw hand op mij,
Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven.
Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,hoe aan uw blikken ontkomen? 
Klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk - u 
bent daar.
Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de 
verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij 
vasthouden.
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in 
nacht,’ook dan zou het duister voor u niet donker zijn - de nacht zou 
oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht.
U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn 
moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,



wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn 
ziel.
a. psalm 139:14

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

l. OPENBARING 21:1-6
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste
hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is niet meer.
Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi 
heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.
Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: Gods woonplaats
is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God 
zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
eerst was is voorbij.’ Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw! ’ - 
Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is 
betrouwbaar en waar. ‘ -
Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega,
het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken
uit de bron met water dat leven geeft.’

a .     lied 513



2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

4.God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

3.God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

allen staan 
EVANGELIELEZING
v.  MATTEÜS 5:1-9
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten
met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
‘ Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,want zij zullen kinderen van God genoemd 
worden.’
v. Woord van de Levende God.

allen zitten



VERKONDIGING

GELOOFSBELIJDENIS  Lied 342 (staande)

allen: 1

cantorij
2  En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

allen
3  Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

cantorij
4  Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht 
scheidt.

allen
5  Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

GAVEN, GEDACHTENIS EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
Bestemming collectes tijdens de dienst: 1. Diaconie; 2. Tools to work; 
MUSICA PRO DEO 
Cantorij: ‘Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen’ (muziek: J.S. Bach)

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN 
cantorij lied 733



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

2.Laat ze niet tot niets bevriezen
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.

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

We noemen de namen van hen die in het afgelopen jaar in de kring van deze 
gemeente zijn gestorven. Bij iedere naam ontsteken de diakenen aan de 
Paaskaars een gedachteniskaars.

Tijdens het aansteken van de kaarsen zingt de cantorij lied 598:
Dans nos obscurités, allume le
feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint ja
mais. Dans nos obscurités, allume le
feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft (2x)

Daarna is er voor ieder die dat wenst gelegenheid om zelf een naaste te 
gedenken die nog niet genoemd is. U kunt naar voren komen, waar een 
diaken klaar staat om een kaars aan te reiken.

Als afsluiting zingt de cantorij  lied 201
Die ons gedenkt
en van geen mensenkind de naam vergeet:
hecht dan uw hart aan wie wij U hier noemen. Erbarm u, Heer!
Dat zij gezien zijn onder de levenden,
dat Gij hun harten sterkt, hun nacht aan banden legt.
Dat Gij te vinden zijt waar zij U zoeken.
Ommantel hen met licht en hul hen in uw vrede.
Verzegel hun namen ook met onze liefde.
Bind ons met trouw elkaar op het hart.

VOORBEDE I: voorzang; II: allen



De intenties worden telkens besloten met:
v. Zo bidden wij:
a. Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!
STIL GEBED
SLOTGEBED 
besloten met gezongen Onze Vader door cantorij

HEENZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED 657(staande)

cantorij: 1
allen: 2
Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

cantorij 3:
Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.

allen:  4
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.



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.

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.

ZEGEN  beantwoord met Amen (driemaal, gezongen)

UITGANGSCOLLECTE: VOOR DEZE GEMEENTE

ORGELSPEL
Fuga c-moll, Johann Sebastian Bach
 

  *   *   *

Aansluitend op deze dienst bent u hartelijk welkom in huis Mariëndal waar 
gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Bent u vandaag voor het eerst? We 
maken graag kennis!

Colofon bij deze dienst

Voorganger ds. Karen van Huisstede
Ouderling          Elly Wilms
Diaken Iris Pinel
Organist Arie Eikelboom
Koster Ingeborg Haspels
m.m.v. de cantorij onder leiding van Gijs van Spankeren

De gezongen onderdelen komen uit Liedboek (licentienr. L20998).



Agenda

 zondag 13 november 10u dienst van Schrift en Tafel, voorganger ds. Sara Dondorp


