
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, 21 november 2021  
pianist: Bas de Vries 
Lector: Frieda Brinkman 
Koster: Bert Koonstra 
Ouderling van dienst: Leen Hoogenboom 
Met medewerking van: PopUp koortje,  
Antependia: Wit (Eeuwigheidszondag) 
 
Voor de dienst (10.00 uur): Pop upkoor 

- Opw. 369 Door uw genade, Vader 

Woord van welkom 
Bemoediging en groet 

 
HH 591:  1,3, 4 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=c0dyZUG6_4k 
 
Gebed om ontferming 
 
PopUp koortje, Opwekking 726, Anker in de tijd 
 
Gedachtenis: Namen van de overledenen 
 
Inleiding  

In verbinding met de Levende die ons voorgaat in de nacht, de alfa en de 
omega, die is, die was en zal zijn, gedenken wij allen, die we uit het oog maar 
niet uit het hart verloren hebben. We ontsteken een licht aan de paaskaars voor 
hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. 
 
We gedenken … 
(Als achtergrondmuziek tijdens het noemen van de namen en aansteken van de kaarsen: 
Als alles duister is; Link: https://youtu.be/W7M7lHjm5gQ 
 

8 namen, welke ons ontvallen zijn, worden genoemd. 
 
pianospel: NLB 286: 1, Waar de mensen dwalen in het donker 
 
Tekst op beamer en boekje:  
Waar de mensen dwalen in het donker 

draai je om en zie het nieuwe licht 

Zie het licht dat God ons gaf in Jezus 

Zie de mens die ieder mens verlicht 

Want het licht is sterker dan het donker 

en het daglicht overwint de nacht 

Zoek je weg niet langer in het duister 

Keer je om en zie Gods nieuwe dag 

 
[muziek van ‘Als alles duister is’ ] 
 

8 namen, welke ons ontvallen zijn, worden genoemd. 

https://youtu.be/W7M7lHjm5gQ


pianospel: NLB 753: 1, 2 Er is een land van louter licht 

 
Er is een land van louter licht, 

waar heil'gen heersers zijn. 

Nooit gaat de gouden dag daar dicht, 

in duisternis of pijn. 

 

Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 

Alleen de smalle doodszee scheidt, 

ons van dat zalig land. 

 
[muziek van ‘Als alles duister is’] 
 

7 namen, welke ons ontvallen zijn, worden genoemd. 
 
We gedenken de overledene uit eigen familie- of vriendenkring die hier niet zijn 
genoemd. 
 
Ook gedenken wij alle mensen wereldwijd. Alle slachtoffers van geweld en 
aanslagen, van honger, van ziekten, van natuur- en andere rampen. Wij 
ontsteken voor al deze mensen een licht, omdat wij geloven dat de dood niet 
het laatste woord heeft.  
 
Lied: De Steppe zal bloeien, Lenny Kuhr, Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o&list=PL4N_b8Et5IOefN3y8_Nue2idzAQ26i9Wx&in
dex=42&t=0s 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed 
Bijbellezingen:  1 Korinthiërs 15: 35-49 (NBV21) (door Frieda Brinkman)  
35Nu zou iemand kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden opgewekt? Met wat voor 
lichaam komen ze tot leven?’ 36Dwaas die u bent! Als u iets zaait, moet dat eerst sterven 
voordat het tot leven kan komen. 37En wat u zaait heeft nog niet de vorm die het later krijgt; 
het is nog maar een naakte korrel, een graankorrel misschien of iets anders. 38God geeft 
daaraan de vorm die Hij heeft vastgesteld, en Hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. 39Elk 
aards lichaam is anders; het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier 
eveneens, dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. 40Er zijn lichamen aan de hemel en 
lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die van een 
aards lichaam. 41De zon heeft een andere schittering dan de maan, de maan weer een 
andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in schittering. 42Zo zal het ook 
zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke vorm wordt gezaaid, wordt in 
onvergankelijke vorm opgewekt, 43wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, 
wordt met schittering en kracht opgewekt. 44Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een 
geestelijk lichaam opgewekt. Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk 
lichaam. 45Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards 
wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest. 46Niet het geestelijke is er 

https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o&list=PL4N_b8Et5IOefN3y8_Nue2idzAQ26i9Wx&index=42&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=hptIyJ6Vd7o&list=PL4N_b8Et5IOefN3y8_Nue2idzAQ26i9Wx&index=42&t=0s


als eerste, maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. 47De eerste mens kwam voort 
uit het stof, uit de aarde, de tweede mens is hemels. 48Ieder aards mens is als de eerste 
mens, ieder hemels mens is als de tweede. 49Zoals we nu de gestalte van de mens uit het 
stof hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens hebben. 
 
Overdenking 
 
Popupkoortje:  - Toekomst vol van hoop 
 
Namen van de kinderen, die gedoopt zijn, de kinderzegen hebben ontvangen 
 
Inleiding bij het noemen van de namen van de gedoopte kinderen 

Het levensboek bestaat uit twee delen. Achterin staan de namen van hen die 
niet meer op deze wereld zijn en voorin staan zij die gedoopt zijn. De gedachte 
erachter is dat God er al was voordat jij er was maar er ook nog zal zijn als jij er 
niet meer bent. Het boek herinnert ons eraan dat Hij levenslang bij ons is. Het 
begin bij God heeft geen einde en elk einde is bij Hem een nieuw begin. 
 
Aansteken van de kaarsjes voor kinderen die in de kerk gedoopt of gezegend zijn 
 

6 namen worden genoemd. 
 
We ontsteken ook een kaars voor alle kinderen die niet in de kerk zijn gedoopt 
of gezegend. 
 
PopUpkoortje: Opw. Kids 77 God kent jou  
 

Gebeden 

 
… Onze Vader  in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk 
komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals 
ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red 
ons van het kwaad.  
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. 
Amen. 
 

Collectemoment:  
Dankwoord: 
Middag van 14.00 - 15.00 uur Open Kerk om kaarsje te ontsteken. 
Popupkoortje: Opw. 687, Heer wijs mij uw weg 
  
Zegen 
 

De kaars en roos kunnen worden meegenomen. 
Vanmiddag is van 14.00 uur – 15.00 uur Open kerk, in de Brugkerk. Dan is er ook 
gelegenheid overledenen in eigen kring te gedenken. 


