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Orgel- of pianospel 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: Psalm 93: 1 en 2 (WK) (staande) 

1. De HEER is Koning, Hij regeert alleen, 
Hij draagt zijn macht als mantel om zich heen. 
De wereld wankelt niet, verduurt de tijd – 
nog vaster staat uw troon, in eeuwigheid. 

 
2. De machtige rivieren zwellen aan, 

verheffen bulderend hun stem, ze gaan 
met groot geweld steeds woedender tekeer, 
het water stijgt, de vloed komt op, o HEER. 
 

Stil gebed (staande) 

Onze hulp en groet (staande) 

Lied: Psalm 93: 3 en 4 (WK) 

3. Maar boven wat er bruist en raast en woedt, 
staat hoog de hemel. Sterker dan de vloed 
en dan de macht van golven, water, wind, 
is toch de macht van God, die overwint. 

 
4. Uw woorden zijn het vaste fundament 

van wat bestaat. Uw trouw is ongekend, 
U blijft altijd. De glans van heiligheid 
ligt op uw huis, dat straalt in eeuwigheid. 
 

Lezing van het gebod van God 

Lied: Gezang 264: 1 t/m 5 (WK) 

1. Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 

 
2. Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 
Naast elkaar als broers en zusters, 
dragen wij elkanders last. 

 
3. Ik zal Christus′ licht ontsteken 

als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken 
waar je hart naar heeft verlangd. 

 



4. Ik zal blij zijn als jij blij bent, 
huilen om jouw droefenis, 
al mijn leeftocht met je delen 
tot de reis ten einde is. 

 
5. Dan zal het volmaakte komen 

als wij zingend voor Hem staan, 
als wij Christus′ weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 
 

Gebed 

1e Lezing uit de Bijbel: Jeremia 16: 1-15 (HSV) 

De ballingschap van Israël 

161Het woord van de HEERE kwam tot mij: 
2U mag u geen vrouw nemen en in deze plaats geen zonen en dochters hebben, 
3want zo zegt de HEERE over de zonen en over de dochters die in deze plaats geboren worden, en 
over hun moeders die hen baren, en over hun vaders die hen verwekken in dit land: 
4Zij zullen sterven aan dodelijke ziekten, er zal over hen geen rouw bedreven worden en zij zullen niet 
begraven worden, maar tot mest op de aardbodem zijn. Zij zullen door het zwaard en door de honger 
omkomen, en hun dode lichamen zullen tot voedsel zijn voor de vogels in de lucht en voor de dieren op 
de aarde. 
5Want zo zegt de HEERE: U mag het huis van hem die een rouwmaaltijd houdt, niet binnengaan. U 
mag er niet heen gaan om rouw te bedrijven en u mag hun geen medeleven betuigen, want Ik heb van 
dit volk – spreekt de HEERE – Mijn vrede, de goedertierenheid en de barmhartigheid weggenomen. 
6Groten en kleinen zullen sterven in dit land. Zij zullen niet begraven worden. Er zal over hen geen rouw 
bedreven worden, men zal het lichaam niet kerven of zich voor hen kaal maken. 
7Ook zal men geen brood voor hen breken vanwege de rouw, om iemand te troosten over een 
gestorvene, en men zal hun niet te drinken geven uit de troostbeker vanwege iemands vader of 
vanwege iemands moeder. 
8Een huis waar een feestmaal gehouden wordt, mag u niet binnengaan om bij hen aan te zitten, om te 
eten en te drinken. 
9Want zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zie, uit deze plaats doe 
Ik voor uw ogen en in uw dagen ophouden de stem van de vreugde en de stem van de blijdschap, de 
stem van de bruidegom en de stem van de bruid. 
10Maar het zal gebeuren wanneer u dit volk al deze woorden aanzegt, dat zij tegen u zullen zeggen: 
Waarom heeft de HEERE heel dit grote onheil over ons uitgesproken, wat is onze ongerechtigheid en 
wat is onze zonde waarmee wij tegen de HEERE, onze God, gezondigd hebben? 
11Dan zult u tegen hen zeggen: Omdat uw vaderen Mij hebben verlaten, spreekt de HEERE, en andere 
goden achterna zijn gegaan en die hebben gediend en zich voor hen hebben gebogen. Mij echter 
hebben zij verlaten en zij hebben Mijn wet niet in acht genomen. 
12Wat u betreft, u hebt meer kwaad gedaan dan uw vaderen, want zie, ieder van u gaat zijn eigen 
verharde, boosaardige hart achterna door niet naar Mij te luisteren. 
13Daarom zal Ik u uit dit land wegwerpen naar een land dat u niet gekend hebt, u evenmin als uw 
vaderen. Daar zult u dan dag en nacht andere goden dienen, omdat Ik u geen genade zal bewijzen. 

 



Verlossing uit de ballingschap 

14Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de 
HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft,  
15maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit al de landen 
waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen 
gegeven heb. 

2e Lezing uit de Bijbel: Jeremia 33: 10-11 (HSV) 

10Zo zegt de HEERE: In deze plaats, waarvan u zegt: Zij ligt verwoest, zodat er geen mens en geen dier 
meer is – in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen 
mens, geen inwoner en geen dier meer in te vinden is, zal weer gehoord worden 
11de stem van de vreugde, de stem van de blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de 
bruid, de stem van hen die zeggen: Loof de HEERE van de legermachten, want de HEERE is goed, 
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, en de stem van hen die in het huis van de HEERE een 
lofoffer brengen. Ik zal namelijk een omkeer brengen in de gevangenschap van het land, zodat het weer 
wordt als vroeger, zegt de HEERE. 

Lied: Psalm 6: 1 en 2 (WK) 

1. Bewijs, HEER, mij genade. 
Sla mij in liefde gade. 
Straf in uw toorn mij niet. 
Genees mij, red mijn leven. 
Ik voel mijn lichaam beven. 
Hoe lang duurt dit verdriet? 
 

2. Keer weer, kom mij bevrijden. 
Verlos mij uit dit lijden; 
van al wat mij benauwt. 
Wie zal in ′t graf U noemen? 
Geen stem zal U daar roemen. 
Betoon aan mij uw trouw. 
 

Preek over het thema: ′Rouwen doe je samen, eeuwigheidszondag in coronatijd′ 

Lied: Psalm 31: 16 en 17 (OB) 

     16.  Gij zult uw volk een schuilplaats wezen;       
            Gij bergt hen in het licht 
            van ′t godd′lijk aangezicht, 
            daar zij geen leed van trotsen vrezen: 
            een hut, waarin zij ′t woelen, 
            de twist der tong niet voelen. 

    17.   Geloofd zij God, die zijn genade 
            aan mij heeft  groot gemaakt, 
            die voor mijn welstand waakt! 
            Zijn oog slaat mij in liefde gade, 



            Hij wil mij heil bereiden, 
            mij in een vesting leiden. 

Bekendmaking doelen collecte 

Pianospel 

De gemeente gaat staan 

Lezing van de namen van broeders en zusters die ons  
tijdens het kerkelijk jaar 2019-2020 zijn ontvallen: 
 
 
21 december  Cornelis Hak      94 jaar 
 
19 januari   Johannes Cornelis van Wijngaarden   67 jaar 
 
3 maart   Alfred Frederik Lekkerkerker    68 jaar 
 
31 maart  Dorothea Helena Kers-Kramer    65 jaar 
 
7 april   Willem van der Graaff     80 jaar 
 
8 april   Neeltje Petronella Mudde-Neven   77 jaar 
 
10 april   Leentje Johanna Klapwijk-den Boer   86 jaar 
 
20 april   Gerardinus Johannes Buitenhuis   71 jaar 
 
31 mei   Pieter Berger      90 jaar 
 
1 juni   Frederika Jannigje Rook-den Boer   87 jaar 
 
27 augustus  Maria Barbara Alida Boudesteijn-Boer   85 jaar 
 
3 september  Adrianus van der Velden    72 jaar 
 
6 september  Catharina Johanna Krijgsman-Kooyman   84 jaar 
 
7 september  Huug de Jong      92 jaar 
 
1 oktober  Gerard Kasbergen     89 jaar 
 
11 oktober  Sija de Ridder-Geneugelijk    74 jaar 
 
18 oktober  Talina Zwaantina Brouwer-Mak    94 jaar  
 
      
Moment van stilte 

 



Lied: Psalm 103: 6 en 7 (WK) 

6. De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 

 
7. Maar ′s HEREN gunst zal over die Hem vrezen 

in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 

Dankzegging en voorbeden 

Slotlied: Gezang 514: 1, 3 en 4 (WK) (staande) 

1. Nader, mijn God, bij U, 
steeds naderbij 
stijgt mijn gebed tot U: 
Wees mij nabij! 
U, die mijn leven kent, 
heeft zich niet afgewend. 
Nader, mijn God, bij U, 
steeds naderbij. 

 
3. Heer, als het duister daalt, 

angst op mij valt, 
legt u een hand op mij, 
die nooit ontvalt. 
U, die mijn geest begrijpt, 
weet wat mijn hart aangrijpt. 
Nader, mijn God, bij U, 
steeds naderbij. 

 
4. Nader, mijn God, bij U, 

steeds naderbij 
leef ik in Christus’ naam, 
U bent nabij. 
En als mijn einde wacht, 
draagt U mij door de nacht 
nader, mijn God, tot U, 
nader tot U. 

 

Zegen (staande) 

Orgel- of pianospel 
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