
 
    

    E E U W I G H E I D S Z O N D A G 
 

    -(voluit) leven uit de stilte 
 
 
    OPDAT WIJ NIET VERGETEN 
 
    hen die  ons ontvallen 
    maar ook vooruit gereisd zijn 

 
      Hennie Keizer-Hofstede 
      Bart Bakker 
      Gerrit Willem van Norel 
      Bertha Jager-van Putten 
      Gerry Snippe-Schottert 
 
      en al die anderen……  
 
 
 zondag 21 november 2021, 10.00 uur 
 
 
 Kruiskerk  
 Vrije Evangelische Gemeente 
 Heerde 
 
 
 Voorganger: ds. J.M. Weststrate 
 Organist:  Jan Koelewijn 
 Saxofoon:  Lyneke Koelewijn 
 Bijbellezer:  Reinolda Koot 
 Ouderling van dienst: Dijana Lensink 
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Orgelspel 
 
Samenzang lied 241 (ev.ldb.) 

Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag, 
en kniel nu voor Hem neer, 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
Wij staan nu op heilige grond, 
waar Hij verschijnt met vuur. 
Een eeuwigdurend licht 
straalt van zijn aangezicht. 
Wees stil, want de heerlijkheid van God 
omgeeft ons in dit uur. 
 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 
De kracht van de God die vergeeft 
en ons genezing brengt. 
Niets is onmogelijk 
voor wie gelooft in Hem. 
Wees stil, want de kracht van onze God 
daalt neer op dit moment. 

 
Samenzang lied  737, 1,2,3,4 en 5 (nw.ldb.) 
 Jeruzalem, mijn vaderstad, 
 mijn moederhuis, wanneer 
 zal ik u zien zoals ge zijt, 
 de bruid van onze Heer? 
 
 Daar is geen pijn en geen verdriet, 
 geen afgunst en geen nijd, 
 en angst en armoe zijn er niet 
 maar altijd vrolijkheid. 
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 Daar is geen zon, daar is geen maan, 
 geen mist, geen duisternis, 
 maar ’t licht komt van de troon vandaan 
 waar de Messias is. 
 
 En zeker is geen ziekte daar, 
 geen ongeluk, geen dood, 
 geen boze duivel, geen gevaar 
 en geen gebrek aan brood. 
 
 God geve mij, Jeruzalem, 
 dat ik eens op een dag 
 een pelgrim aan uw poorten ben 
 en dat ik binnen mag. 
 
Mededelingen kerkenraad 
 
Aansteken Paaskaars 
 
Overhandiging bijbel 
 
Samenzang lied (Psalm) 65, 1 en 2 (nw.ldb.) 

 De stilte zingt U toe, o Here, 
 in uw verheven oord. 
 Wij zullen ons naar Sion keren 
 waar Gij ons bidden hoort. 
 Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
 tot U komt al wat leeft, 
 tot U, o redder uit ellende, 
 die alle schuld vergeeft. 
 
 Zalig wie door U uitverkoren 
 mag wonen in uw hof, 
 hoezeer hij door zijn schuld verloren 
 terneerlag in het stof. 
 Wij worden door U begenadigd 
 die heilig zijt en goed. 
 Gij die ons in uw huis verzadigt 
 met alle overvloed. 
 
Bemoediging en groet 
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Samenzang lied: ‘blijf dicht bij mij’ (mel. lied 247 nw.ldb.) 

 Blijf dicht bij mij, 't wordt donker om me heen.  
 Zekerheid wankelt, laat me niet alleen.  
 Als alles lijkt of niemand me meer ziet.  
 Blijf dan heel dicht bij mij, verlaat me niet . 
 
 Blijf naast mij staan, mijn veiligheid verdween.  
 Wijs mij de weg en leid mij er doorheen.   
 Dan weet ik Heer, dat U mijn zwakheid ziet.  
 Blijf heel dicht naast mij staan, verlaat mij niet.  
 
 Geef mij Uw hand en blijf heel dicht bij mij.  
 Blijf bij mij waken, straks is het voorbij.  
 U ziet zo scherp, wat niemand verder ziet.  
 Zo vol vertrouwen, U verlaat mij niet.  
 
 Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht.  
 Wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht.  
 Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.  
 In leven, dood, o Heer, blijf dicht bij mij. 
 
Gebed 
 
Kindermoment met lied: ‘wolken’ 
 Soms als ik naar de wolken kijk 
 dan denk ik aan verdriet. 
 Want wolken zijn vol tranen 
 alleen je ziet ze niet. 
 Behalve als het regent 
 dan komen ze omlaag. 
 Dan zeggen alle mensen: 
 wat is het triest vandaag. 
 
 Soms als ik naar de wolken kijk 
 dan denk ik aan de Heer. 
 Want als Hij daar op terug komt 
 zijn er geen zorgen meer. 
 Hij zal de tranen drogen 
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 van ieder mensenkind. 
 En al die tranen uit al die ogen 
 worden dan prachtige regenbogen 
 voor wie Zijn vrede vindt. 
 
De kinderen vertrekken naar de nevendienst 
 
HERDENKING 
 
Samenzang lied 730, 1 en 2 (nw.ldb.)  
 Heer, herinner u de namen 
 van hen die gestorven zijn, 
 en vergeet niet, dat zij kwamen 
 langs de straten van de pijn, 
 langs de wegen van het lijden, 
 door het woud der eenzaamheid, 
 naar het dag en nacht verbeide 
 vaderhuis, hun toebereid. 
 
 Heer, herinner u hun luisterend 
 wakker liggen in de nacht 
 en hun roepen in het duister, 
 de armzaligheid van hun kracht, 
 en wil zeer aandachtig lezen 
 in de rimpels van hun huid 
 de verscheurdheid van hun wezen, 
 en wis hunne zonden uit. 
 
- inleidende woorden 
 
Samenzang lied: ‘Hier noemen wij de vele namen’ (mel. Gez. 295 ldb.1973) 

 Hier noemen wij de vele namen  
 van de levenden van ooit,  
 die met het geloof getooid  
 aan de levensgrenzen kwamen.  
 Heer, herinner U ‘t bestaan  
 van hen, die zijn voorgegaan.  
 
 Eens gingen zij de weg van mensen  
 met hun pijn en kwetsbaarheid,  
 steeds gebonden aan de tijd,  
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 tussen droom en tussen wensen.  
 Heer, herinner U ‘t bestaan  
 van hen, die zijn voorgegaan.  
 
 Christus, u hebt de dood bestreden  
 en bent voor ons opgestaan,  
 wil ook met hen verder gaan  
 en de eeuwigheid betreden.  
 Heer, herinner U ‘t bestaan  
 van hen, die zijn voorgegaan. 
 
Wij herdenken: 
 
  Zr. Hennie (Hendrikje Aaltje) Keizer 
  1936 - 2020 (84 jaar) 
 
  Br. Bart (Bartholomeus Cornelis) Bakker  
  1933 - 2021 (87  jaar) 
 
  Br. Gerrit Willem van Norel 
  1944 - 2021 (76 jaar) 
 
  Zr. Bertha Jager-van Putten 
  1928 - 2021 (93 jaar) 
 
  Zr. Gerry Sebilla Snippe-Schottert 
  1929 - 2021 (92 jaar) 
 
  en al die anderen……. 
 
Gedicht: ‘ik weef jou’ (gelezen door Trudie Buitenhuis) 

 
Luisterlied: ‘door de wind’ (van Stef Bos) 
 
Lezen: 1 Koningen 19 vers 1 t/m 9a 
 
Orgel en Saxofoon: ‘Air’ (van J.S. Bach) 

 
Lezen: 1 Koningen 19 vers 9b t/m 12 
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Samenzang lied 717 (opw. Schermlied) 

 Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang 
 voor de onzekerheid van morgen. 
 God omgeeft je steeds;  
 Hij is erbij in je beproevingen en zorgen. 
 refrein:  

 God, U bent mijn God  
 en ik vertrouw op U en zal niet wankelen. 
 Vredevorst, vernieuw  
 een vaste geest binnenin mij,  
 die rust in U alleen. 
 

 Stil, mijn ziel wees stil en dwaal niet af; 
 dwars door het dal zal Hij je leiden. 
 Stil, vertrouw op Hem en hef je schild 
 tegen de pijlen van verleiding. (refr.) 

  
 Stil, mijn ziel wees stil en laat nooit los 
 de waarheid die je steeds omarmd heeft. 
 Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht 
 verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. (refr., 2x) 
 
Verkondiging: (voluit) leven uit de stilte 
 
Samenzang lied 885 (nw.ldb., begeleiding Orgel en saxofoon) 
 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
 Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
 die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
 refrein:  
 Groot is Uw trouw o Heer, groot is Uw trouw o Heer, 
 iedere morgen aan mij weer betoond. 
 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
 Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
 en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, 
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. (refr.) 

 
Dankgebed en voorbede 
 



               -8- 

 
Inzameling van de gaven (Gemeente en Jeugdwerk) 

 
De kinderen komen terug in de kerk 
 

Samenzang lied 422, 1 en 2  (nw.ldb.) 

 Laat de woorden 
 die we hoorden 
 klinken in het hart. 
 Laat ze vruchten dragen 
 alle, alle dagen 
 door uw stille kracht.               
 
 Laat ons weten, 
 nooit vergeten 
 hoe U tot ons spreekt: 
 sterker dan de machten 
 zijn de zwakke krachten, 
 vuur dat U ontsteekt. 
 
Zegen 
 
Samenzang lied 422, 1 en 2  (nw.ldb.) 

 Laat ons hopen, 
 biddend hopen, 
 dat de liefde wint. 
 Wil geloof ons geven 
 dat door zo te leven 
 hier Gods rijk begint. 
 
Orgelspel 
 
Bij het weggaan kunt u in de hal een herdenkingskaartje meenemen 
(ook voor iemand anders) en een ‘kruisje’ 
 
Vanavond staat de dienst van 19.00 uur ook in het teken van eeuwigheidszondag 
Het thema is dan: ‘ik heb niemand’ 
Mensen kunnen eenzaam en alleen zijn in hun verdriet. 
 
 
 
 



 
 
 

 


