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HET LAATSTE OORDEEL IN DE KERK VAN RYNKEBY 

Dat staat nergens in de dogmatiek, 

hoogstens in het boek van de gezangen, 

dat het diepste menselijk verlangen 

wordt vervuld met zingen en muziek, 

dat de rechter op die dag der dagen 

waar de dichter van geschreven heeft 

niet van straf en oordeel zal gewagen 

maar het teken voor het zingen geeft, 

en dat dan de engelen in kringen 

ieder op zijn eigen instrument 

spelen en de zaligen dan zingen 

ziende op de grote dirigent 

die de maat van de muziek der sferen 

slaat met beide handen hoog omhoog, 

tronende in heerlijkheid en ere 

op de banen van de regenboog. 

Voor Jan van Biezen 

Jan Willem Schulte Nordholt, verzamelde Gedichten, Baarn 1989 
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DORPSKERK WASSENAAR 
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 

GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN 

Voor alle kerkgangers bestaat de mogelijkheid om voorafgaande aan de 
kerkdienst een of meer lichtjes te ontsteken, ter nagedachtenis aan hen die 
ons zijn ontvallen, korter of langer geleden 

 

VOORBEREIDING 

Klokluiden 

Orgelspel 

VOORBEREIDING 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel 

Stilte 

Eén kaars wordt ontstoken aan de Paaskaars ter nagedachtenis aan allen 
die ons zijn ontvallen 

‘Neem van het Licht, het Licht dat geen avond kent’ 

Wild flowers - K. Cater 

-allen gaan staan- 
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Bemoediging en groet  

Vg:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vg: die trouw houdt in eeuwigheid 
Gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

Vg: Genade zij u en vrede van 
 God, onze Vader en van 
 Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest 
Gm: Amen 

Gezang 727: 1, 2 en 10 

 

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. 

Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, heilige Geest 
Halleluja, halleluja!     
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-allen gaan zitten- 

KYRIË en GLORIA 

Vg:  Laten wij de Heer aanroepen om de nood van deze wereld en zijn 
naam prijzen. Hij hoort de ellendige en Hij redt van de dood.  
Laat ons bidden: … Zo bidden wij samen: 
 

Gezang 299e   
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Wij herdenken bij name diegenen die ons ontvallen zijn in het afgelopen 
jaar. 

-allen gaan staan- 

De namen worden gelezen  

Ter nagedachtenis van de overledenen wordt bij iedere naam een kaars 
ontstoken aan de paaskaars. 

-allen gaan zitten- 

Nataliana - D. Henson-Conant 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst nadat de kaars in de lantaarn is 
ontstoken aan de Paaskaars. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

DE HEILIGE SCHRIFT 

Johannes 10: 1 –16 (uit de vertaling van het NBG 1951) 
 
1Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi bin-
nenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een ro-
ver; 2maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. 3Voor 
hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij 
roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. 4Wanneer hij 
zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en 
de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen; 5maar een vreemde 
zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat 
zij de stem der vreemden niet kennen. 
6In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet, wat het was, dat 
Hij tot hen sprak. 
7Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur 
der schapen. 8Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar 
de schapen hebben naar hen niet gehoord. 9Ik ben de deur; als iemand 
door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uit-



 

8 

gaan en weide vinden. 10De dief komt niet dan om te stelen en te slachten 
en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 
11Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn scha-
pen; 12maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebeho-
ren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht – en de 
wolf rooft ze en jaagt ze uiteen –  13want hij is een huurling en de schapen 
gaan hem niet ter harte. 14Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de 
mijne kennen Mij, 15gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet 
mijn leven in voor de schapen. 16Nog andere schapen heb Ik, die niet van 
deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en 

het zal worden één kudde, één herder.  

 
Psalm 139: 1, 2 en 5 

 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor woord, 
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Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja, overal op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen. 

Al nam ik voor mijn vlucht te baat 
de vleugelen van de dageraad, 
al woonde ik aan de verste zee, 
uw hand gaat altijd met mij mee. 
Waar ik de vleugels uit zou spreiden, 
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden. 

Overdenking 

Esquisse - H. Renié 

DIENST VAN DE TOEWIJDING 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd 
Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede 
gelijk in de hemel zoals ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht, en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

DIENST DER GAVEN 

Inzameling der gaven  
Variations on a Welsh Carol - A. van Campen  
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-allen gaan staan- 

Gezang 416: 1, 2, 3 en 4 

 

 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in dood je even sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



 

11 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegen. 

   

Orgelspel 

 
 
Voorganger in deze dienst is Ds Deodaat van der Boon  
cantor organist is Rijk Jansen 
muzikale medewerking wordt verleend door Aimée van Delden, harp 
De kaarsen voor de overledenen worden ontstoken door Anne Lijzen en 
Ids Grupstra. 
 
Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om koffie te blijven drin-
ken en na te praten. 

De afbeelding op de voorzijde van de orde van dienst is gekozen uit een 
reproductie van één van de fresco’s uit de kerk van Rynkeby (Dk) en  
verbeeldt ‘de grote dirigent die de maat van de muziek der sferen 
slaat met beide handen hoog omhoog…’ 
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Collecte 

“Een medemens laat je niet in eenzaamheid sterven”. 
Hospice Wassenaar biedt een bijna-thuis situatie voor ongeneeslijk zieken 
zonder onderscheid te maken op basis van geloof, politieke overtuiging, 
leeftijd en/of financiële draagkracht. In Hospice Wassenaar ontvangen de 
gasten - en hun familie en vrienden - zorg, steun en begrip van de vrijwil-
ligers en professionele medewerkers. Zij beogen zo optimaal mogelijk bij 
te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, gezien vanuit 
het perspectief van de gast. Hospice Wassenaar wil een aanvulling zijn op 
de reeds aanwezige zorg voor stervenden in de regio, opdat iedereen zelf 
kan kiezen welke zorg het beste bij hem of haar past. Vanuit een breder 
maatschappelijk perspectief wil het hospice een bijdrage leveren aan het 
verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van stervensbegeleiding. 
Het Hospice Wassenaar staat open voor iedere ongeneeslijk zieke met een 
levensverwachting van minder dan drie maanden, zonder onderscheid te 
maken op basis van geloofs -of politieke overtuiging, leeftijd en/ of finan-
ciële draagkracht.  
 

 


