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Remonstrantse Gemeente Rotterdam 
Zondag 22 november 2020. 
 
Staande aan de glazen zee 
 
Liturgie 1 
 
Welkom en aansteken van de kaars door een kerkenraadslid  
 
Orgelspel 
 
Openingslied 65: 1 en 2 
 
Votum en Groet 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
En die niet laat varen de werken van zijn handen. 
 
Genade zij u en vrede 
Van God onze Vader 
En van Jezus Christus, de Heer 
Amen. 
 
Antwoordlied Tot U, Heer, is ons hart gericht 
 
Gebed 
Eeuwige God, 
Vandaag is een bijzondere dag. We komen samen en tegelijkertijd denken we juist aan 
degenen die niet meer bij ons zijn. Aan mensen met wie we hebben samengeleefd, die we 
hebben lief gehad. We noemen straks namen, hardop en in ons hart. Namen die emoties bij 
ons oproepen. Namen van wie niet meer bij ons zijn, maar die in ons hart nog steeds leven. 
Wij weten, o God, dat wij mensen tijdelijk zijn. We zijn een tijd op deze aarde. Wat er 
daarvoor was en wat er daarna komt, dat blijft hier voor ons een mysterie. We weten het 
niet, al zouden we het vaak graag weten. Maar zover reikt ons oog niet. 
Al blijven we reiken naar wat ons overstijgt. Al proberen we ons bestaan in uw licht te zien. 
U, o God, bent de Eeuwige. In u komen verleden, heden en toekomst samen. Voor u is er 
geen tijd. Voor u mogen wij bestaan. In u blijven wij bestaan, al zal geen mens meer aan ons 
denken. 
 
Wil ons, o God, trekken naar uw werkelijkheid. Wil ons zo laten leven, dat soms de 
eeuwigheid in ons alledaagse leven op licht. Dat we een glimp zien van u. Dat we uw spoor 
herkennen. Dat we voelen hoe u ons en de hele wereld wilt dragen. 
 
Ontferm u over ons en houd ons vast. Zonder u kunnen wij niet. 
Amen. 
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Lied 942 Ik sta voor u in leegte en gemis 
 
Bijbellezing: 1 Samuel 28: 3-20 
3Samuel was inmiddels gestorven. Heel Israël had over hem gerouwd, en hij was begraven in 
Rama, zijn woonplaats. Daarna had Saul in het hele land een verbod uitgevaardigd op 
geestenbezwering en waarzeggerij. 4Toen nu de Filistijnen hun troepen hadden verzameld en 
waren opgerukt naar Sunem, waar ze hun kamp opsloegen, bracht ook Saul zijn leger op de 
been en sloeg zijn kamp op in het Gilboagebergte. 5Maar toen hij het kamp van de Filistijnen 
zag, greep de angst hem bij de keel. 6Hij raadpleegde de HEER, maar de HEER gaf geen 
antwoord: noch in dromen, noch door middel van orakelstenen, noch bij monde van 
profeten. 7Daarom beval hij zijn dienaren om voor hem een dodenbezweerster op te sporen. 
‘Daar wil ik naartoe gaan om antwoord te vinden op mijn vragen,’ zei hij. Toen zijn dienaren 
hem vertelden dat er in Endor nog een dodenbezweerster woonde, 8vermomde hij zich door 
andere kleren aan te trekken en ging hij met twee dienaren op pad. Midden in de nacht 
kwamen ze bij de vrouw aan. ‘Wilt u voor mij de geest van een dode raadplegen?’ verzocht 
hij haar. ‘Ik zal u zeggen wie u moet oproepen.’ 9Maar de vrouw antwoordde: ‘U weet toch 
wat Saul heeft gedaan: hij heeft een streng verbod uitgevaardigd op geestenbezwering en 
waarzeggerij. Waarom probeert u me in de val te lokken? Wilt u me soms de dood in jagen?’ 
10Maar Saul bezwoer haar bij de HEER dat haar niets zou overkomen. 11‘Wie moet ik dan 
voor u oproepen?’ vroeg ze. ‘Samuel,’ antwoordde Saul. 12Zodra de vrouw Samuel zag, 
slaakte ze een ijselijke kreet. ‘Waarom hebt u me bedrogen?’ vroeg ze aan Saul. ‘U bent Saul 
zelf!’ 13‘Wees niet bang,’ stelde de koning haar gerust. ‘Maar zeg me, wat ziet u?’ ‘Ik zie een 
goddelijke gestalte uit de aarde oprijzen,’ antwoordde ze. 14‘Hoe ziet hij eruit?’ vroeg Saul. 
‘Het is een oude man, gehuld in een mantel.’ Toen wist Saul dat het Samuel was, en hij 
knielde neer en boog diep voorover. 15Samuel vroeg aan Saul: ‘Waarom heb je me 
opgeroepen en mijn rust verstoord?’ ‘Ik zie geen uitweg meer,’ antwoordde Saul. ‘Ik word 
aangevallen door de Filistijnen en God heeft me in de steek gelaten. Hij geeft geen antwoord 
meer op mijn vragen, noch bij monde van profeten, noch in dromen. Daarom heb ik u 
opgeroepen om u te vragen wat ik moet doen.’ 16Maar Samuel zei: ‘Waarom kom je bij mij 
om raad? Je weet toch dat de HEER je verlaten heeft en zich nu tegen je heeft gekeerd. 17De 
HEER heeft gedaan wat hij bij monde van mij heeft voorzegd: hij heeft het koningschap van 
je losgescheurd en aan je tegenspeler gegeven, aan David. 18De HEER doet je dit nu aan 
omdat je destijds niet naar hem geluisterd hebt en voor hem geen wraak hebt genomen op 
de Amalekieten. 19En om diezelfde reden zal hij Israël samen met jou aan de Filistijnen 
uitleveren. Morgen zijn jij en je zonen hier bij mij, en het leger van Israël zal hij aan de 
Filistijnen uitleveren.’ 20Saul schrok zo van Samuels woorden dat hij languit op de grond viel: 
zijn krachten lieten hem in de steek, ook al omdat hij de hele dag en de hele nacht niets 
gegeten had. 
 
Lied 730: 1 Heer, herinner u de namen 
 
Bijbellezing Openbaring 15: 1-4 
151Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het waren zeven 
engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt. 2Toen zag 
ik iets als een zee van glas, vermengd met vuur. Op de glazen zee stonden zij die het beest, 
zijn beeld en het getal van zijn naam hadden overwonnen. Ze hadden lieren om daarop te 



 
3 

spelen voor God. 3Ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam: ‘Groot 
en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige, rechtvaardig en 
betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. 4Wie zou u, Heer, niet vereren, uw naam 
niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerbuigen, 
want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.’ 
 
Lied 726: 1, 2 en 5 
 
Preek 
Lang geleden, beste mensen, ik geloof dat ik nog geen theologie studeerde, maar er al wel 
over dacht, stonden er eens twee Jehova-getuigen bij mij voor de deur. Ik was nieuwsgierig 
naar wat ze te zeggen hadden, dus ik deed de deur aandachtig open. Het gesprek begon met 
de vraag of ik wist hoeveel mensen er uiteindelijk in de hemel zouden komen. Nu had ik een 
degelijke, christelijke schoolopleiding achter de rug. Ik was begonnen op een christelijke 
kleuterschool, op de christelijke basisschool was ook geen dag voorbij gegaan zonder dat die 
begonnen was met een Bijbelverhaal of een christelijk lied en daarna had ik ook nog iets 
bijgeleerd op de christelijke middelbare school. Maar nu stond ik met een mond vol tanden. 
In het Bijbelboek Openbaring, zo vertelde deze twee mensen mij, stond dat er 144.000 
duizend rechtvaardigen in de hemel zouden komen. Daarna zou de hemel vol zijn. Gelukkig 
was er ook nog plaats voor ontelbare velen die niet zo bijzonder als die 144.000 waren, die 
terecht zouden komen in het hemelse Jeruzalem dat op aarde zou neerdalen. U weet wel, 
die plek waar de straten van God zouden zijn en alle mooie edelstenen constant zouden 
stralen. De zon en de maand zouden geen licht meer hoeven te geven, want God zou in het 
midden wonen. 
 
Ik was volstrekt verbaasd. Natuurlijk, over de hemel was veel gesproken op die wat 
evangelicale, christelijke scholen. Maar dat getal was nooit voorbij gekomen. En als er al over 
een hemel werd gesproken, dan werd het nooit zo concreet. Ook toen al was mij duidelijk 
dat je Bijbelverhalen als een beeld moest begrijpen, niet als een letterlijke waarheid die je 
precies tot op het getal van 144.000 kon narekenen. Niet eentje meer of minder… 
 
Vanmorgen wil ik in drie delen wat vertellen over Bijbelse beelden over het hiernamaals. Of 
misschien beter gezegd: Bijbelse verhalen die beeldend iets vertellen, wat wij zouden 
kunnen interpreteren als verhalen over wat er na dit leven is, maar die misschien ook iets 
anders vertellen. De drie delen zijn vanmorgen als volgt: 
 

1. De profeet Samuël heeft een ochtendhumeur. 
2. De glazen zee 
3. Wat wij nu eigenlijk aan die beelden hebben. 

 
De profeet Samuël heeft een ochtendhumeur. 
Het Oude Testament staat vol met prachtige verhalen. Het is veel menselijker dan het 
Nieuwe Testament. We lezen over een godheid die menselijke trekken heeft. Hij kan jaloers 
zijn, geërgerd. Soms heel betrokken en liefdevol, maar soms ook wraakzuchtig. De meeste 
gelovige, rechtvaardigen die geschetst worden, komen wat menselijker over dan de heiligen 
uit het Nieuwe Testament. Ze hebben vaak hun al te menselijke trekjes. Geloof klinkt soms 
eerder opportunistisch dan vroom. Hun slechte eigenschappen worden niet verborgen, maar 
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mogen er zijn. Gewoon omdat ze bij het leven horen. Voorbeelden zijn het verhaal van 
Noach die nadat alles goed gekomen is met zijn Ark een wijnstok plant en bezopen rond 
loopt in zijn blote kont, het verhaal van koning David die alles doet wat God en mensen 
verboden hebben om een schone deerne aan de haak te slaan en ten slotte de chagrijnige 
profeet Jona, die er helemaal geen zin in heeft en gewoon de verkeerde kant opgaat. 
Kortom: het gaat om mensen zoals wij… 
 
Zo is het misschien ook wel met het verhaal dat ik u daarnet las over de wanhopige koning 
Saul. De oude koning had bij God afgedaan. Hij had via de profeet Samuël de opdracht 
gekregen om in de strijd met de Amalakieten elke tegenstander te doden en ook alle 
paarden van hen af te maken. Hun koning had hij echter laten leven en als krijgsgevangene 
mee terug gevoerd en het leek hem ook niet handig om al die paarden te doden. Daar kon je 
toch handiger dingen mee doen. Het Bijbelverhaal vertelt hoe de oude profeet Samuël 
hierna bij de koning langskomt om hem te vertellen dat hij door deze ongehoorzaamheid 
heeft afgedaan bij God. God zal een nieuwe koning aanstellen. En passant grijpt de profeet 
ook nog even een dolk en steekt de gevangen genomen koning van de Amalakieten dood. 
 
Vanaf dat moment in Saul het kwijt. Hij verliest in de strijd. Hij wordt depressief en onzeker. 
Het verhaal van vandaag vertelt ons over de vooravond van een laatste slag met de 
erfvijand, de Filistijnen. Saul is onzeker en probeert van God te horen hoe de strijd zal 
aflopen. God houdt zich stil en in arren moede neemt Saul een waarzegster, een medium in 
de arm, om toch maar de reeds overleden profeet Samuël te raadplegen. Hier wordt het 
verhaal dramatisch, maar eigenlijk ook humoristisch. Samuël blijkt nog te bestaan. Er is 
contact mogelijk met het dodenrijk. Hij wordt opgeroepen en komt chagrijnig boven. Met 
een ochtendhumeur antwoordt hij aan de koning wat hij al eerder heeft verteld. Je hebt 
afgedaan bij God en het gaat aflopen. Morgenavond ben je bij mij, in het dodenrijk! 
 
Aan de ene kant vertelt dit verhaal iets over hoe er in het toenmalige oude Israël naar de 
dood werd gekeken. Men geloofde dat er iets was. Een dodenrijk, een plek waar dode 
mensen waren. Aan de andere kant, dat was een wereld waar je je niet mee moest 
bemoeien. Je moest geen contact zoeken met de doden. Hier in het land van de levenden 
gebeurde het. Nieuwsgierigheid naar het hoe en wat van de het rijk van de dood, was niet 
verstandig. Hier en nu moest je het van God verwachten. Wat er daarna was, was iets om je 
niet mee bezig te houden. 
 
Het is een van de vele beelden die het Oude Testament ons schetst. Er is wellicht iets, maar 
het is niet iets om je druk over te maken. Geloven gaat om leven nu, de rest is niet meer in 
onze handen. Zo wordt er ook in grote delen van het Jodendom naar gekeken. Geloven doe 
je vandaag, niet in een leven na dit leven. Houd je bezig met vandaag, daar heb je het al druk 
genoeg mee. 
 
Ik kom tot het tweede deel van mijn preek: de glazen zee. 
Voor mijn gevoel lezen vrijzinnigen amper in het laatste Bijbelboek, de Openbaring van 
Johannes. Het is een genre dat ons niet echt past. Het staat qua stijl en inhoud te ver van ons 
af. En eerlijk gezegd is dat ook wel terecht. Het boek is geschreven in een tijd waarin veel 
meer van dit soort apocalyptische geschriften ontstonden. Het is een verhaal over een grote 
eindstrijd tussen het goede en het kwade. Daarna zal God heersen. Het hemelse Jeruzalem 
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daalt neer. God overwint en God zal uiteindelijk alles in allen zijn. Dit alles wordt in 22 
hoofdstukken verteld die volstaan met ingewikkelde beelden. Geheimzinnige elementen 
worden verteld en echt makkelijk is de aansluiting met onze huidige tijd niet. 
Wat ook niet zal helpen is dat groepen als de Jehova’s getuigen – maar breder iedereen die 
op zoek is naar eindtijdverhalen – het verhaal altijd zo letterlijk hebben genomen en 
geprobeerd hebben mensen uit te leggen dat je er precies in kon lezen hoe het met de 
wereld zou aflopen. Nu is de realiteit dat al die voorspellingen niet uitgekomen zijn. In de tijd 
en sfeer dat het boek geschreven werd, geloofden velen dat de wereld op een eindje liep. 
Alleen is dat nooit zo uitgekomen. Laten we het nuchter zeggen, bij ons is de spanning er een 
beetje af. Vandaar dat we het boek meestal terzijde leggen. 
 
Toch speelt het in allerlei beelden wel een rol. Regelmatig nog zie je boven rouwadvertenties 
teksten staan over het hemelse Jeruzalem. Mensen houden zich vast aan de beelden die hier 
geschetst worden. Zo is het ook met het beeld van de Glazen Zee. Een heel mooie glazen, 
spiegelende wereld. Mijn goede neef Willem Barnard inspireerde het om het mooie lied te 
maken: Hoor een heilig koor van stemmen. 
 
In dat beeld gaat hij verder en vertelt hij over een hemelse werkelijkheid waarin alle mensen 
uiteindelijk samen zullen komen om God te eren en te dienen. Menigten die niemand kan 
tellen. In het tweede vers van lied 726 noemt hij ze allemaal op: Patriarchen en profeten, 
koningen, heiligen, apostelen, martelaren, evangelisten, maagden, moeders, mannen en 
vrouwen. Kortom de hele heilige bende. 
 
De Belgische non Soeur Sourire, vooral bekend van de hit Dominique, nique, nique heeft ook 
een vrolijk lied gemaakt over hoe het zal zijn aan het einde der tijden wanneer de graven 
opengaan. Ik zal in de geschreven tekst van deze dienst, die morgen op de website van de 
Remonstrantse Gemeente verschijnt, een link naar het lied opnemen, zodat u het kunt 
beluisteren.  
https://www.youtube.com/watch?v=3g7S5mmZNms 
 
Het lied bezingt hoe het zal zijn op de dag van de opstanding en is duidelijk beïnvloed door 
de beelden uit de Openbaring. In alle vrolijkheid wordt bezongen hoe de helden uit de bijbel 
en de heiligen, maar ook de grote mensen uit de geschiedenis zullen opstaan en met elkaar 
plezier hebben. Een paar voorbeelden: 
 
‘In hun geleerde verpakkingen  
Zullen de mummies uit de musea opstaan  
Uit hun sarcofagen voor een nieuwe eeuwigheid’. 
 
Archimedes zal in zijn bad (u weet wel, eureka!) opstaan en alle zwemkampioenen 
begroeten. 
Karel Vijf en Karel de Grote zullen samen op de fiets het oude slagveld van Waterloo 
bezoeken en de zalige Dominicus zal samen met de heilige Franciscus een glaasje 
Bénédictine drinken om hun vriendschap te vieren. 
 
U begrijpt, het zijn allemaal vrij kinderlijke, naïeve beelden, van hoe het zijn zal na dit leven. 
Wie deze beelden te letterlijk neemt, kan al te gemakkelijk alles terzijde schuiven. Natuurlijk: 

https://www.youtube.com/watch?v=3g7S5mmZNms
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beelden zoals geschetst in het lied van Soeur Sourire, maar ook in de film Coco, over de dag 
van de doden, gemaakt door Disney of het boek van Belcampo dat de dag van de Opstanding 
beschrijft, laat zien dat de beelden allerlei problemen oproepen. Maar toch, het interessante 
is dat het beelden zijn, die velen niet al te letterlijk nemen, maar die toch in het achterhoofd 
van mensen een rol spelen. Zo moet ik altijd denken aan het beeld van de kist van André 
Hazes op de stip van de Arena, waarbij allerlei sprekers die niet bekend staan om hun 
religieuze perspectief, toch zomaar over André spraken als iemand die nu op een wolk zat 
toe te kijken, met een glaasje bier in zijn handen. 
 
Ik kom tot het slot van mijn preek, het derde deel, wat hebben wij nu eigenlijk aan die 
beelden? 
 
Bij al deze beelden valt mij op, dat wij mensen het kennelijk nodig hebben om verder te 
kijken, dan het tijdvak wat ons gegeven is. Als mens weten wij wat over de tijd tussen 
geboorte en sterven. We zijn in het leven geworpen, we moeten ooit het leven teruggeven. 
Juist de tijdelijkheid maakt het leven kostbaar. Maar de dood breekt onherroepelijk dat 
kostbare leven af. 
Mensen in allerlei culturen en talen hebben antwoorden gezocht op de vragen naar het 
grote mysterie van het leven. Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe? Alle 
antwoorden zijn niet meer dan soms creatief onder woorden gebracht fantasieën of 
wensdromen. Of misschien ook wel meer. Het zegt iets over ons leven nu. En hoe dat leven 
nu van waarde is. Hoe we ons nu in ons leven gedragen mogen weten. Mensen vertellen 
elkaar daar verhalen over. Vertellen over God die ons draagt. Die ons leven heeft gewild. 
Mensen ervaren dat, ondanks alle negatieve ervaringen die er ook zijn. 
 
Alle beelden over een leven na dit leven hebben dit gemeen: het zijn gelovige antwoorden 
op vragen die onbeantwoordbaar zijn. Maar het zijn ook antwoorden die reëel zijn. De 
woorden dragen ons, zoals wij ons in ons leven soms gedragen weten. 
 
Vandaag herinneren wij ons de naam van hen die ons ontvallen zijn. We denken concreet 
aan onze leden en vrienden die ook hier in deze kerk hun inspiratie vonden. We noemen zo 
direct hun namen. We zien hun gezichten voor ons. We zien gezichten voor ons van andere 
mensen die we hebben gekend. Dichtbij als familie, verderaf als vrienden en bekenden. 
Vandaag staan we stil bij wie ze geweest zijn, wat ze voor ons hebben betekend. Hoe hun 
leven van toen, ons leven van vandaag en de toekomst heeft bepaald en zal blijven bepalen. 
 
We doen dat voor het Aangezicht van de Eeuwige in wie wij geloven. De Eeuwige van wie wij 
soms durven te geloven, dat wij rusten in zijn hand. Die ons inspireert en op weg helpt in het 
leven. Die ons draagt, ook over de grenzen van dood en leven heen. 
Amen. 
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Orgelspel 
 
Stilte 
 
Afkondiging van het overlijden van Catharina Suzanna Marie Kloet 
 
Lied door Elisabeth Paarlberg gezongen en begeleid door Edwin Paarlberg op de vleugel 
Door De Wind 
Sanne Hans 
Ik zie je voor me met m'n ogen dicht 
Ik kan je voelen met m'n hard op slot 
Ik hoor je praten maar je bent er niet 
Nee, je bent er niet 
En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen 
En je mag nog niet sterven want ik 
Kan je niet missen 
Ik kan je niet missen 
Door de wind 
Door de regen 
Dwars door alles heen 
Door de storm 
Al zit alles me tegen 
Door jou ben ik nooit alleen 
Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat wil vergeten 
Wat in mijn ogen staat geschreven 
Je moest eens weten 
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar 
En ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen 
Ik kan alleen zingen 
Door de wind 
Door de regen 
Dwars door alles heen 
Door de storm 
Al zit alles me tegen 
Door jou ben ik nooit alleen 
Door een zee van afstand 
Door een muur van leegte 
Door een land van stilte 
Door m'n hele leven 
Door de wind 
Door de regen 
Dwars door alles heen 
Door de storm, al zit alles me tegen 
Met jou ben ik nooit alleen 
 
  

https://www.google.nl/search?sxsrf=ALeKk02XXlfHvCHo-y1D8Z330vWD2nb65A:1605777696877&q=Sanne+Hans&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SCkuMY8vWcTKFZyYl5eq4JGYVwwA9VnlxRsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjoiNeJpI7tAhVMqaQKHUQgAXUQMTAAegQICxAD
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Herdenken overleden gemeenteleden en voorlezen van hun namen 
 
Voorlezen gedicht: 
We denken soms dat we sterk zijn  
Met onze holten vol merg en onze gewrichten goed in elkaar gezet  
Onze windbeschermende jacks en goed gepoetste tandenrijen  
Met onze huizen, hoven, honden mensen, meningen, magen  
maar we zijn kleiner dan insecten op een hand,  
kwetsbaarder nog,  
want wij missen een dekschild  
en onze huid ademt en opent  
We zijn zo leeg als de ruimte om ons heen  
en soms zo vol als de wereld die wij doorkruisen  
we moeten het ermee doen  
die onafschudbare zachtheid  
die ons mens maakt 
(Elfie Tromp, nov 2020 nav overlijden van Judith van den Broeke) 
 

 Jannetje Geertrui Oudijn 

 Cornelis Theodorus Smiet 

 Elizabeth Pleijte-Schlink 

 Elisabeth Antoinette van Mervennée-Harinck 

 Leonardus de Jonge 

 Cornelis Korsten 

 Gerarda Helena Bakker-Lieuwen 

 Leonard de Waal 

 Ruurd Alle Fokma 

 Margaretha Johanna Stigter-Bakker 

 Gerarda Teuntje de Bruin 

 Johanna Christina Beun 

 Maria Paarlberg-Tops 

 Mark Alexander Hoos 

 Henri Joachim de Bijll Nachenius 

 Annie Catharina Koster-van Breen 

 Johanna Geziena de Bijll Nachenius-Sterkenburg 

 Willem Paulus Rolaf 

 Catharina Maria Kleijn van Willigen-Goddard 

 Catharina Suzanna Marie Kloet 
 

 Henne van Berkum 

 Mijnke Bosman-Huizinga 

 Judith van den Broeke 

 Michael Clinton 

 Annelize Hoff-Visscher 

 Jacob van der Kooy 

 Jacob Mol 
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 Ett Schoehuizen 

 Ute Schlicher 

 Anton Snijder 

 Jopie Tiggelman 
 
Tijdens het voorlezen van de namen: aansteken kaarsen door lid kerkenraad, terwijl Jos van 
der Kooy lied 598 Dans nos obscurités zachtjes speelt, uitlopend in 727 Voor alle heiligen in 
de heerlijkheid. 
 
Gebeden, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader 
Eeuwige God, 
 
In ons midden staan de lichtjes die we hebben aangestoken. 
In u blijven wij met elkaar verbonden, de levenden en de doden. 
 
Wil ons dragen, zoals u alle mensen voor ons hebt gedragen, door heel het leven heen. 
Schenk ons uw kracht, wanneer het leven zwaar is. 
Wanneer het verdriet op ons drukt. 
Wanneer we alleen zijn en het soms niet meer zien zitten. 
 
Schenk ons uw nabijheid, wanneer we ons zorgen maken, 
Over onze eigen gezondheid, over die van de mensen om ons heen. 
Wanneer we angstig zijn en niet weten waar we het moeten zoeken. 
 
In de stilte willen we u bidden. 
In de stilte storten we ons hart voor u uit. 
In de stilte bidden we, want u luistert naar ons. 
 
[…] 
 
Samen met heel uw kerk, van alle plaatsen en tijden, bidden we met de woorden van Jezus: 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede 
Op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van de boze 
Want van U is het koninkrijk en de kracht 
En de heerlijkheid  
In eeuwigheid.  
Amen. 
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Mededelingen en collecte  
 
Lied 90a O God, die droeg ons voorgeslacht 
 
Uitzending en zegen 
Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde, 
Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap, 
Haar taak in deze wereld, met haar noden, 
En gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht, onder Gods zegen. 
 
De Heer zegene en Hij behoede u. 
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. 
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
Amen. 
 
Antwoordlied 978: 4 
 
Orgelspel 
 
 


