
Orde van dienst 24 november 2019 
Gedachteniszondag 

Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam 
 

 
 

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
Orgel: Wim Brunsveld 

M.m.v. de cantorij o.l.v. Jos Thomassen 
Gitaar: Karel Barus 

Mondharmonica: Jan van der Linde 
 



Orgelspel 
 
Cantorij zingt: Deutsche Messe – Franz Schubert (Tekst: Johann Philipp Neumann) 
(vertaling) 
Bij de intocht 
Waar moet ik mij op richten als smarten mij verteren? 
Of tot wie kan ‘k mij keren als vreugd’ klopt in mijn hart? 
Tot U, o Heer en Vader, kom ik in vreugd’en lijden, 
gij kunt mijn hart verblijden, gij steunt mij bij mijn smart! 
 
Ach, als ik U niet kende, ontviel mij aard’ en hemel; 
‘k vond overal ellende, door ’t noodlot overmand. 
Gij hebt aan al mijn wegen een zinvol doel gegeven: 
het aards en hemels leven maakt gij tot vaderland. 
 
Maar kan ik U wel nad’ren met zoveel schuld beladen? 
Wie loopt op aardse paden van zond’ en schulden vrij? 
Met kinderlijk vertrouwen zoek ik uw vaderarmen, 
gij zult u vast erbarmen, ontferm u over mij. 
 
Uw woord horen wij klinken: ‘Komt tot mij wie verzinken, 
ik geef u spijs en drinken, red u uit angst en nood.’ 
Uw heil komt mij verkwikken, Gij zult mijn lot beschikken, 
geen angst doet mij meer schrikken, ik jubel: God is groot! 
 
Welkom & Mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Samenzang: Lied 33: 1 – staande     
 
Bemoediging 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer  
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
V: God wij komen hier met ons verdriet en met ons verlangen  
A: ZIE ONS AAN ZOALS WIJ HIER SAMEN ZIJN  
V: Wijs ons de weg naar Uw vrede       
A: AMEN 
 
Groet 
 
(We gaan zitten) 
 
Samenzang: Lied 33: 8     
 
Gebed van ontferming 
Elke intentie eindigt met ‘zo bidden wij samen’, daarna zingen we: 



 
 
Samenzang Lofprijzing: Lied 726: 6     
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Kindermoment 
 
Samenzang Kinderlied: ‘Vlammetje’ (T&M: Rikkert Zuiderveld) 

 
 
Kinderen gaan met het lantaarntje naar de kindernevendienst 
 
Eerste Schriftlezing:  Matteüs 5: 1-12    
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om 
zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:  
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
4 Gelukkig de treurenden,  
want zij zullen getroost worden.  



5 Gelukkig de zachtmoedigen,  
want zij zullen het land bezitten.  
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden.  
7 Gelukkig de barmhartigen,  
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.  
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,  
want zij zullen God zien.  
9 Gelukkig de vredestichters,  
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.  
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,  
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.  
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei 
kwaad betichten.  
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden 
ze vóór jullie de profeten. 
 
Samenzang: Lied 321: 1,2,4,6     
 
Tweede Schriftlezing: Openbaring 7: 9-17  
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van 
elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en 
voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het 
lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich 
diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, 
dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13 Een van de 
oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik 
antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote 
verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15 
Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij 
die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de 
zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal 
hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen 
wissen.’ 
 
Samenzang: Lied 726: 1, 4     
 
Uitleg en verkondiging 
 
Samenzang: Lied 247: alle verzen 
 
Inleiding op de gedachtenis van de overledenen 
 
Cantorij zingt: Lied 936 ‘Luister naar de wind’ 
 
Gedachtenis – staande  
(Na het noemen van een naam kunnen familieleden naar voren komen en een lichtje aansteken 
aan het licht dat wordt aangeboden door de ouderling van dienst. Een laatste lichtje steken we 
aan voor wie niet bij name genoemd zijn.) 



 
2 december 2018 Johan Hendrik Kets     86 jaar 
12 december 2018 Willemien Johanna de Bruin-van Duren  86 jaar 
14 december 2018 Cornelis Anne Jan Bakker    75 jaar 
11 januari 2019 Willem Cornelis Heiwegen    72 jaar  
31 januari 2019 Johanna van der Put-Duiveman   85 jaar 
6 maart 2019  Josef Robert Türk     68 jaar 
17 maart 2019  Marinus Constants Justinus Wanrooij  82 jaar  
16 juni 2019  Karl Heinz Hunting     79 jaar 
23 augustus 2019 Derk Brouwer      92 jaar 
31 augustus 2019 Wilhelmina Elisabeth Gertrud Steen-Te West 85 jaar   
18 september 2019 Aldert Jakob Siefkes     78 jaar 
16 oktober 2019 Arie Willem Venderbos    71 jaar 
19 oktober 2019 Carel Puijman      79 jaar 
9 november 2019 Hendrik Willem Ligterink    82 jaar 
 
(We gaan zitten) 
 
Cantorij zingt: Ave Verum – Wolfgang Amadeus Mozart 
(vertaling) 
Gegroet waarachtig lichaam, geboren uit de Maagd Maria, dat werkelijk heeft geleden en voor 
de mens geofferd is aan het kruis. Uit wiens doorboorde zijde water met bloed vloeide. 
Wees voor ons een voorsmaak tijdens de beproeving van de dood. 
 
Ontsteken van de lichtjes 
(Ieder die dat wil kan zelf ook naar voren komen en een lichtje ontsteken voor een naam in stilte 
genoemd.) 
Cantorij zingt ondertussen: Lied 598 ‘Als alles duister is’ 
 
Samenzang: Lied 91a: 1,3 
 
Gebeden: voorbeden - stil gebed - Onze Vader  
 
Mededelingen door de diaken van dienst 
 
Geven van de gaven 
 
Samenzang: Lied 801: 1,2,3,7 - staande    
 
Zegen   
V: Loop voor ons uit, Heer  
A: OM ONS DE RECHTE WEG TE WIJZEN 
V:  Ga naast ons 
A:  OM MET ONS UW VRIENDSCHAP TE DELEN 
V:  Sta achter ons 
A:  OM ONS RUGDEKKING TE GEVEN 
V:  Wees onder ons 
A:  OM ONS BIJ VALLEN OP TE VANGEN 
V:  Woon in ons 



A: OM ONS DE KRACHT TE GEVEN VOOR ALLEDAG 
V:  Wees om ons 
A:  ALS EEN MUUR VAN LIEFDE TEGEN ZORG EN ANGST 
V:  Wees boven ons 
A: OM ONS TE BESCHIJNEN MET UW ZON EN TE VERLICHTEN MET UW ZEGEN. 
V:  De genade van de Heer Jezus Christus, 
 De liefde van God 
 En de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen 
A: AMEN 
 
(We gaan zitten) 
 
Cantorij zingt: You Say – Lauren Daigle 
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough 
Every single lie that tells me I will never measure up 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am, because I need to know (ooh oh) 
 
Refrein: 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say that I am Yours 
And I believe (I), oh I believe (I) 
What You say of me (I) 
I believe 
 
The only thing that matters now is everything You think of me 
In You I find my worth, in You I find my identity, (ooh oh) 
Refrein 
 
Taking all I have and now I'm laying it at Your feet 
You have every failure God, and You'll have every victory, (ooh oh) 
Refrein 
 
U bent van harte welkom in t’Olde Posthuus voor een kop koffie/thee! 


