
 
     
 

 

Orde van dienst voor zondag 7 november 
 

Gedenken van de overledenen 
 
 
 

 
 

 

Protestantse Gemeente Wassenaar 
 
 
 
 
  voorganger:  Ds. Esther de Paauw 
  organist:  Nico Visscher 
  violist:  Lodewijk Rijfkogel   



Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied: 91a: 1, 2 en 3 (allen gaan zo mogelijk staan)  

 
 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 

3. Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 



die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 
Stil gebed -  Bemoediging en groet  

allen gaan zitten  

 
Gebed 
 
Loflied: 726:1, 2, 6 

 
 

2. Patriarchen en profeten, 
de getuigen van uw Geest, 
koning, heilige, apostel, 
martelaar, evangelist, 
maagden, moeders, mannen, vrouwen 
die volhardden tot het eind, 
tot U baden in vertrouwen 
die nu stralende verschijnt. 



6. God uit God, Gij eerstgeboren 
licht uit licht, o zonneschijn, 
in wiens lichaam uitverkoren 
heiligen slechts heilig zijn, 
schenk ons leven uit uw bronnen; 
door uw adem aangeraakt 
zingen wij tot Vader, Zoon en 
heilige Geest die levend maakt. 

 
 

Gedenken van de overledenen 

 
Woorden van herinnering 

Wij gedenken nu hen die bij ons hoorden en in het afgelopen jaar gestorven zijn. Zij 

schonken ons hun aanwezigheid, liefde, vriendschap en wijsheid. Zij deelden hun 

leven met ons, dagen en nachten, vreugde en pijn, voorspoed en tegenspoed. Vol 

herinnering zijn onze gedachten, vol droefheid, omdat hun aardse leven ten einde 

ging, vol dankbaarheid om wat zij ons gaven, gedurende de tijd dat zij bij ons 

waren. 

 
Wij geloven: dat de namen waarmee wij hen kenden niet vergeten raken; dat hun 

leven niet voor niets is geweest; dat de liefde sterker zal zijn dan de dood; en dat zij 

deel hebben aan Gods goedheid. 

 
Lied: 731: 1, 2 en 3 

 



 
 

2. Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 
tot U, want in uw heden 
bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd 
in uw gedachtenis, 
Gij zult ze blijven spreken 
tot die dag aan zal breken 
waarop het wachten is. 
 
3. Vergeet niet hoe wij heten, 
wij heten naar uw naam. 
Uit duizenden gebeden 
stelt zich uw eenvoud saam. 
Want zo zijt Gij gebroken, 
gelijk het ene licht, 
van naam tot naam gesproken, 
van dag tot dag ontloken, 
zo zien wij uw gezicht. 

 
Wij gedenken onze geliefden in het Licht 

'God zei: er zij licht! En er was licht. In dit licht zullen wij in tijd en eeuwigheid 

geborgen zijn. Om dit vertrouwen tot uitdrukking te brengen, ontsteken wij voor 

hen die ons dit jaar zijn ontvallen, een licht aan de paaskaars. Met dit teken maken 

wij zichtbaar dat onze geliefden deelhebben aan Gods licht. 



Noemen van de namen – de kaarsen worden aangestoken  

 

Wij brengen anderen in het licht 

In dit ogenblik denken wij ook aan anderen, van wie de namen niet zijn genoemd. 

Mensen uit de kring van familie en vrienden, mensen dichtbij en ver weg. Mensen 

van toen en nu, van hier en ginds, mensen van wie we ooit afscheid moesten nemen, 

mensen die onder ons zijn en het zwaar hebben en die we meer licht in hun bestaan 

gunnen. Ook voor hen ontsteken wij een licht.  

 

Orgel en viool:  Air – Bach 
 

 
  De kinderen van 4 t/m 12 jaar gaan naar de Kinderwoorddienst 

 
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest 
 
1e Bijbellezing: Openbaring 7: 1-17  
 
Lied: 767: 1, 2, 3 en 4 

 
 

2. De trouw zal bloeien als een roos 
en zie, gerechtigheid 
zal uit de hemel moeiteloos 
neerdalen in de tijd. 
 
3. Voorwaar, het heil is nu nabij, 
uw goedertierenheid. 



En vol verwachting zingen wij: 
God roept de vrede uit! 
 
4. Sta op, o God, en maak het waar 
wat heel uw kerk bezingt: 
dat heel uw schepping weer ontwaakt 
uit haar betovering. 

Verkondiging 
 
Lied: Een aarde veelbelovend (melodie Lied 441: Hoe zal ik u ontvangen)  

1. Een aarde veelbelovend 
is ons ooit toegezegd, 
als woord, als doel voor ogen 
in onze mond gelegd, 
ons op het hart gebonden, 
in onze hand gegrift, 
als weg die moet gevonden, 
als voetstappen op schrift. 
 

2. Voor wie dit woord bewaren 
als zegen opgelegd, 
wordt leven tot bewegen, 
tot hunkeren naar recht  
en hopen op de vrede, 
als alle vlees en bloed 
de ene taal zal spreken 
die nu al zingen doet. 
 

3. Weer heeft dit woord geklonken, 
dat liefde vraagt en geeft, 
en ons de toekomst tekent, 
wordt het geloofd, geleefd. 
Hoe duisterder het donker 
hoe meer het uitkomst biedt. 
Het zal de nacht doorbreken 
en worden tot een lied. 
 
5. Waar wij zo samen leven, 
dit woord wordt rechtgedaan, 
zal God ons namen gegeven 
die leesbaar blijven staan, 
met tederheid geschreven, 
met eeuwig licht omlijnd. 
Wij zullen kind’ren heten 
die thuisgekomen zijn.  



Dankgebed - voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
 
Lied: 416: 1, 2, 3 en 4 
allen gaan zo mogelijk staan –  

 

 

 
2. 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. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. 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. 

 
Heenzending en zegen 
 
Gemeente:   Amen, amen, amen 
 
Collecte gezamenlijk voor het Hospice en de kerk welke gelijkelijk wordt verdeeld. 
Ukunt ook doneren via de scipio-app of tgv nl34RABO0373732198 tnv Protestantse 
Kerk te Wassenaar.   


