
Liturgie zondag 23 november 2014 
Protestantse kerk Grolloo-Schoonloo 

Gedachteniszondag. 
 
Voorganger: Gerhard ter Beek 
Organist: Andries Telgenhof 
Lector: Tineke Naber 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen.                                     (gemeente staat) 

 
o Lied 42: 1, 2, 3.  

 
 
2. Tranen heb ik onder 't klagen 
tot mijn spijze dag en nacht 
als mijn haters honend vragen: 
"Waar is God dien gij verwacht?" 
Ik gedenk hoe ik vooraan 
in de reien op mocht gaan, 
om mijn dank Hem op te dragen 
in zijn Huis op hoogtijdagen. 
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o Groet en bemoediging 
v. De Heer zal bij U zijn 
g. Ook bij U is de Heer 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid. 
g. Die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. 
 

o Drempelgebed. 
(gemeente gaat zitten) 

o Lied 42: 5, 7. 
5. Laat zijn trouw de dag verblijden 
en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
die de God mijns levens is; 
Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 
Moet ik onder 's vijands slagen 
thans dit somber rouwkleed dragen? 
 
7. Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 
 

o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

(1x herhalen) 
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o Lied: Lof zij de Heer,  

 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft geweven, 
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven. 
Hij heeft u lief, 
die tot zijn kind u verhief, 
ja, Hij beschikt u ten leven. 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Gedicht: Droeve blues 
Laat geen klok meer klinken, smoor de telefoon 
Spreek de hond die blafte toe op strenge toon 
Demp pianoklanken, stop met wat je doet 
Laat de kist maar komen en de stille stoet 
 
Volg de strakke strepen van een verre vlucht 
Hij is echt vertrokken, komt niet meer terug 
Vang de witte duiven, met een bloedend hart 
Steek de oom agenten stemmig in het zwart 
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Mijn kompas, mijn anker, stevig voor de kust 
Alledaagse dingen en mijn zondagsrust 
Middernacht en morgen, stilte en gesprek 
Liefde leek voor eeuwig, dacht niet aan vertrek 
 
Doof nu alle sterren, laat geen licht meer aan 
Stop de zonnestralen en verberg de maan 
Kap de groene bossen, leeg de blauwe zee 
Niets meer te beleven, niets valt ooit meer mee 
 

o Muziek: In our darkness   (klooster van Taizé) 
 

o Lezing: Mattheus 25: 1 - 13 
 

o Lied; 1. Voorganger, 2 gemeente 
 
 
 
 
 
 

 
o Overweging 

 
o Orgelspel 

 
o Lied: De Heer verschijnt te middernacht 

 
2. Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 
zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 
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5. De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil 
Zalig, die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 
 

o Inleiding op de herdenking 
 

o Gebed voor de overledenen 
 

o Lied: wie in de schaduw Gods mag wonen (mel. Licht dat ons aanstoot) 

 
 
2.  Hem zal de nacht niet overvallen 
zijn dagen houden eeuwig stand. 
Duizenden doden kunnen vallen 
hij blijft geschreven in Gods hand. 
God legt zijn schild op zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
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o Gedachtenis van overledenen. 
We noemen de namen en branden kaarsen voor hen die overleden zijn. Aansluitend 
is er voor iedereen gelegenheid om een kaars te branden voor degene die men wil 
herdenken.  
 

 Arie Koek 
 

 Lens Beijering 
 

 Roelfiena Grietiena Beuker 
 

 Albert Stevens 
 

 Geertruida Warringa- Meenderman 
 

o Muziek. 
 

o Lied: Heer herinner U de namen 
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2. Heer, herinner U hun luistrend  3.Waarheen zal de mens zich keren, 
wakker liggen in de nacht   die, staand voor uw aangezicht, 
en hun roepen in het duister,  uwe liefde moet ontberen 
de armzaalgheid van hun kracht,  bij het eindelijk gericht? 
en wil zeer aandachtig lezen  Heer, zo Gij niet wordt bewogen 
in de rimpels van hun huid  door het breken van zijn stem, 
de verscheurdheid van hun wezen,  door de droefheid in zijn ogen, 
en wis hunne zonden uit.   is bij niemand heil voor hem. 
 
 

o Collecte 
 

o Gebeden 
v. zo bidden wij zingend: 

              
o Stil gebed 

 
o Onze Vader. 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen 
en 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 hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen. 
 

o Slotlied: eens als de bazuinen klinken 
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2. Scheurt het voorhang van de wolken, 3. Roep de doden tot getuigen 
wordt uw aangezicht onthuld,  dat Gij van oudsher regeert, 
vaart de tijding door de volken  roep hen die men dwong te zwijgen, 
dat Gij alles richten zult:   die de wereld heeft geweerd, 
Heer, dan is de dood verzwolgen,  richt omhoog wat wist te buigen, 
want de schriften zijn vervuld.  kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 
 

 
4. Als de graven openbreken  5. Van die dag kan niemand weten, 
en de mensenstroom vangt aan  maar het woord drijft aan tot spoed, 
om de loftrompet te steken  zouden wij niet haastig eten, 
en uw hofstad in te gaan:   gaandeweg Hem tegemoet, 
Heer, laat ons dan niet ontbreken,  Jezus Christus, gist'ren, heden, 
want de traagheid grijpt ons aan.  komt voor eens en komt voor goed! 
 
 

o Wegzending en zegenbede. 
 

 
 

 


