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BINNENKOMEN 
Inleidende muziek 
♪ Gezang 287: 1, 2 en 5 

 
 
 
2 Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 
roepen wij met hart en mond 
levenswoorden: ja en amen – 
als de kerk van liefde leest 
is het feest! 

 
 
5 Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 



 

Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkomstwoord 
 
♪ Psalm 23 c 

 
 
2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 

 
3 Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 

4 Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 

 
5 Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 
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Aansteken paaskaars 
 
Bemoediging en groet 
(v: voorganger; g: gemeente) 

v: Onze hulp is de Naam van de Heer, 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: Die trouw blijft in alle tijden 
g: EN NOOIT LOSLAAT WAARAAN  

HIJ OOIT BEGONNEN IS 
v: Genade en vrede, voor u en voor jou, 

van God onze Vader, 
en van onze Heer Jezus Christus, 
door de Heilige Geest. 

g: AMEN  
 
 
 
Gebed om ontferming 
 
♪ Glorialied Gez. 749: 1 en 3 
 

 
 



 

 
 
 

3 Laat ons U ter ere zingen 
met allen, die uw troon omringen, 

één koor van mens’ en engelenstem! 
Paarlen zijn der poorten bogen, 

die nederdalen uit de hoge: 
het hemelse Jeruzalem. 

Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 

zulk een vreugde. 
Zo juichen wij 
en roemen blij 

de glorie van uw heerschappij! 
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LEZEN EN LUISTEREN 
Gebed om de opening van de Schriften 
 
Kindermoment 
 
Lezing uit het Oude Testament 
Daniël 12: 1 – 4 
1In die tijd zal Michaël opstaan, de 
grote vorst, die de kinderen van je 
volk terzijde staat. Het zal een tijd 
van verdrukking zijn, zoals er niet 
geweest is sinds er volken bestaan. 
In die tijd zal je volk worden ge-
red: allen die in het boek zijn op-
getekend. 2Velen van hen die sla-
pen in de aarde, in het stof, zullen 
ontwaken, sommigen om eeuwig 
te leven, anderen om voor eeuwig 

te worden veracht en veraf-
schuwd. 3De verlichten zullen 
stralen als het fonkelende hemel-
gewelf, en degenen die velen tot 
gerechtigheid hebben gebracht als 
de sterren, voor eeuwig en altijd. 
4Maar houd deze woorden ge-
heim, Daniël, en verzegel het boek 
tot de eindtijd. Velen zullen op 
zoek gaan en de kennis zal toene-
men.’ 

 
 
 
♪ Psalm 97: 1 en 6 
 

 
 



 

 
 
6 Gods heil, Gods glorie staat  / licht als de dageraad 

reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 

 
 
Lezing uit het Nieuwe Testament 
Mattheüs 24: 14 – 22 en 32 – 35  
14Pas als het goede nieuws over 
het koninkrijk in de hele wereld 
wordt verkondigd als getuigenis 
voor alle volken, zal het einde ko-
men. 
15Wanneer jullie dus de “verwoes-
tende gruwel” waarover gespro-
ken is door de profeet Daniël, zien 
staan op de heilige plaats (lezer, 
begrijp dit goed), 16dan moet ie-
dereen in Judea de bergen in 
vluchten; 17wie op het dak van zijn 
huis is moet niet naar beneden 
gaan om nog spullen te halen, 18en 
wie op het land is moet niet terug-
keren om zijn mantel te halen. 

19Wat zal het rampzalig zijn voor 
de vrouwen die in die tijd zwan-
ger zijn of een kind aan de borst 
hebben! 20Bid dat jullie niet in de 
winter zullen moeten vluchten en 
ook niet op sabbat. 21Want het zal 
een tijd zijn van enorme verschrik-
kingen, zoals er sinds het ontstaan 
van de wereld tot nu nooit ge-
weest zijn en er ook niet meer zul-
len komen. 22En als die tijd niet 
verkort zou worden, dan zou geen 
enkel mens worden gered; maar 
omwille van de uitverkorenen zal 
die tijd worden verkort. 
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32Leer van de vijgenboom deze les: 
zo gauw zijn takken uitlopen en in 
blad schieten, weet je dat de zomer 
in aantocht is. 33Zo moeten jullie 
ook weten, wanneer je dat alles 
ziet, dat het einde nabij is. 34Ik 

verzeker jullie: deze generatie zal 
zeker nog niet verdwenen zijn 
wanneer al die dingen gebeuren. 
35Hemel en aarde zullen verdwij-
nen, maar mijn woorden zullen 
nooit verdwijnen. 

 
 
♪ Gez. 339a 

 
 
 
 
Overdenking  
  



 

♪ Gezang 462: 1, 2 en 6 

 
 
2 Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 

 
6 Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

 
 

HERDENKEN 
Inleidende woorden 
 
Gedicht  
Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Wij danken voor hun leven, 
voor wie zij waren voor ons 
en voor de wereld. 
 
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld. 
Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Hen te moeten missen is zwaar, 
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onvervangbaar blijven zij, 
déze speciale mensen. 
Mens waren zij, te midden van ons. 
 
Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn. 
Wij mogen hen geborgen weten 
in de eeuwige liefde van God, 
begin en einde, dragende grond, 
God die de tranen droogt en leven geeft. 
 
 
♪ Gezang 730: 1 

 
 



 

We noemen de namen van hen die wij vandaag herdenken. Ter 
nagedachtenis steken de nabestaanden een kaars aan, met het licht 
van de Paaskaars. Zij krijgen het gedachteniskruisje en een 
herinnering aan deze dienst mee naar huis. 
Bij het aansteken van iedere kaars zingen wij: 
 
♪ Gezang 458 

 
 
 
Wij gedenken: 
 
Mevr. J.B. (Joop) van der Welle - van Dijk, 94 jaar  

overleden op 16 januari 2020 
 
Dhr. W. (Wim) van Putten, 75 jaar  

overleden op 10 maart 2020 
 
Dhr. A.L. (Aren) Groenendijk, 79 jaar  

overleden op 17 april 2020 
 
Dhr. C.A. (Kees) Mierop, 69 jaar  

overleden op 26 april 2020 
 
Mevr. C.M. (Corry) van der Waal – Visser, 84 jaar  

overleden op 29 april 2020 
 
Dhr. M. (Rinus) Hollebek, 72 jaar  

overleden op 5 augustus 2020 
 
Mevr. J. (Hansje) Knöps, 89 jaar  

overleden op 6 september 2020 
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Dhr. A. (Aad) Braber, 87 jaar  

overleden op 8 september 2020 
 
Mevr. C.C. (Tini) van de Wal – Koolwijk, 92 jaar  

overleden op 8 oktober 2020 
 
Dhr. H. (Henk) Mackloet, 77 jaar  

overleden op 17 oktober 2020 
 
Dhr. M.H. (Marius) Petermeijer, 72 jaar  

overleden op 21 oktober 2020 
 
 
 
We steken daarna een kaars aan voor alle gemeenteleden die in de 
kring van hun familie of vrienden in het afgelopen jaar afscheid 
hebben moeten nemen van een geliefde. 
 
 
Tenslotte steken we de laatste kaars aan; 
die is voor mensen wier namen vanmorgen niet genoemd zijn, 
maar met wie wij ons verbonden weten, 
in herinneringen en verhalen over het verleden, 
en in onze hoop voor de toekomst.  
 
 

 
  



 

BIDDEN EN DELEN 
Bloemengroet 
Voorbeden, dankzegging, stil gebed, “Onze Vader” 
 
Collecten: 1. t.b.v. Nederland – Omzien naar mensen binnen en 
buiten de kerk 2. Kerk. 
 
De giften zijn, na afloop van de dienst, welkom in de schalen in de Ontmoetings-
ruimte. Ook is het mogelijk het rekeningnummer NL92 RABO 0373 7251 40 t.n.v. 
CvK Herv. Gem. Exodus Middelharnis-Sommelsdijk te gebruiken. 

 
 
Muzikale meditatie 
 
 

ZINGEN EN ZEGEN 
 
♪ Gezang 727: 1, 2 en 10 

 
 
2 Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
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10 Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 

 
 
Zegen 
 
 
Uitleidende muziek 
 



 

 
Aan deze dienst hebben meegewerkt: 
 
ds. Jan de Visser, voorganger 
Margot van de Wiel, ouderling van dienst 
Coby van den Tol, mededelingen 
Gerda Gravendeel, lector 
Johan van Broekhoven, orgel/piano 
Leden van de Exoduscantorij 
Martin Ista, koster 
Ellis Peekstok, techniek 
e.v.a. 


