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Gedachteniszondag

Liedboek
nodig

Naar U zijn wij genoemd



orgelspel: 
J.S. Bach. Prelude en fuga in G groot | BWV 541

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

welkom

[allen gaan staan]
stilte 

bemoediging: Liedboek 291 C [laatste twee regels allen]
‘Onze hulp is de naam van de Heer’

drempelgebed: 

v: Hoor ons aan, eeuwige God, 
allen: hoor naar ons bidden!
 Gij die onze harten aanziet, 
 Gij die onze diepten peilt, 
 blijf ons niet verborgen!
 Wij herkenden U niet, 
 wij zochten onszelf.
 Gij, Heer, vergeef ons!
 Doe ons herleven 
 en maak ons weer nieuw.
 Geef ons uw genade!
 Breng ons in het reine 
 met U en met elkaar.
 Zegen ons met vrede 
 en laat lichten uw aangezicht.
 Amen.  [allen gaan zitten]

aanvangspsalm 23 C: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen 
‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’ 



kyrie
afgesloten door 1 x 367 D

gedachtenis

Gerrit Hendrik de Marez Oijens
Hendrik Kol
Maria Hermina Margaretha Iprenburg-Wientjes
Grietje van der Kooij - van Veen
Herminius Carl George Ludof Polak
Hendrik de Kwaadsteniet
Maria Willy Tamerius
Cornelia Vermaas - Koedoot
Dirk Post
Johannes Cornelis Kentie
Henri Alexander Plemper van Balen
Hiele Steendam
Arie de Wild
Aagje Hoogendoorn
Nelly van Driel - Bosman
Barend van Veen
Maria Neeltje van Hattum - Bouwman
Cornelia Antonia Hartog - Suur
Jacoba Reina van de Beek - van Malkenhorst
Cornelia van Amersfoort - Goetsch
Johanna Catharina Dutilh - Vriesendorp
Cornelia Elizabeth Elgersma - van Zwienen

lied 731: 1 cantorij, 2 en 3 allen
‘Vergeet niet hoe wij heten’

ontsteken van kaarsen ter gedachtenis

onderwijl zingen van Taizéliederen:
lied 598: ‘Als alles duister is’

Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.



en lied 103 E: ‘Bless the Lord my soul’

gebed van deze zondag

kinderen naar nevendienst

lezing Psalm 27
1 Van David.
 De heer is mijn licht, mijn behoud,
 wie zou ik vrezen?
 Bij de heer is mijn leven veilig,
 voor wie zou ik bang zijn?
2  Kwaadwilligen kwamen op mij af
 om mij levend te verslinden,
 mijn vijanden belaagden mij,
 maar zij struikelden, zij vielen.
3  Al trok een leger tegen mij op,
 mijn hart zou onbevreesd zijn,
 al woedde er een oorlog tegen mij,
 nog zou ik mij veilig weten.
4 Ik vraag aan de heer één ding,
 het enige wat ik verlang:
 wonen in het huis van de heer
 alle dagen van mijn leven,
 om de liefde van de heer te aanschouwen,
 hem te ontmoeten in zijn tempel.
5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak
 op de dag van het kwaad,
 hij verbergt mij veilig in zijn tent,
 hij tilt mij hoog op een rots.
6 Daarom heft zich mijn hoofd
 fier boven de vijanden rondom mij,
 ik wil offers brengen in zijn tent,
 hem juichend offers brengen,
 ik wil zingen en spelen voor de heer.
7 Hoor mij, heer, als ik tot u roep,
 wees genadig en antwoord mij.
8 Mijn hart zegt u na:
 ‘Zoek mijn nabijheid!’



 Uw nabijheid, heer, wil ik zoeken,
9 verberg uw gelaat niet voor mij,
 wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
 U bent mij altijd tot hulp geweest,
 verstoot mij niet, verlaat mij niet,
 God, mijn behoud.
10 Al verlaten mij vader en moeder,
 de heer neemt mij liefdevol aan.
11 Wijs mij uw weg, heer,
 leid mij op een effen pad,
 bescherm mij tegen mijn vijanden,
12 lever mij niet uit aan mijn belagers.
 Valse getuigen staan tegen mij op
 en dreigen met geweld.
13 Mag ik niet verwachten
 de goedheid van de heer te zien
 in het land van de levenden?
14 Wacht op de heer,
 wees dapper en vastberaden,
 ja, wacht op de heer.

psalm 63: 1 en 3
‘Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat’

lezing Openbaring 7: 9-17
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menig-
te, die niet te tellen was, uit alle landen en vol-
ken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en 
met palmtakken in hun hand stonden ze voor 
de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De 
redding komt van onze God die op de troon zit 
en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de 
troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze 
bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden 
God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en 
wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen 
onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’
13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat 
daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik 
antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen 
me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrik-
kingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit-
gewassen met het bloed van het lam. 15  Daarom 
staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht 
in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op 
de troon zit zal bij hen wonen. 16  Dan zullen ze 
geen honger meer lijden en geen dorst, de zon 



zal hen niet meer steken, de hitte hen niet be-
vangen. 17 Want het lam midden voor de troon 
zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van 
het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun 
ogen wissen.’

lied 726
‘Hoor, een heilig koor van stemmen’

UITLEG

orgelmuziek 
J.S. Bach. Liebster Jesu, wir sind hier | BWV 731

psalm 91 A: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen
‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’

voorbeden, stil gebed, onze Vader
acclamatie telkens na een voorbede, uit psalm 25B

de kinderen komen terug van de nevendienst
met de kinderen lied 982

‘In de bloembol is de krokus’

collecten, bestemd voor 
 1. kerk  
 2. havenpastoraat

onderwijl orgelmuziek 
J.S. Bach. Derde deel van Trio sonata Es groot | 
BWV 525

lied 416 
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
[allen regel 1 en 4: ‘ga met god en hij zal met je zijn’, 
cantorij regel 2 en 3]

zending en zegen

orgelmuziek 
Alexander Gödicke. Koraal en variatie.



VOLGENDE DIENST:

Zondag 30 november
Pro Rege, 10 uur: ds Rian Veldman
Bediening van de doop aan Koen Bestman (zoon 
van Jeroen en Elma) • na de dienst koffiedrinken 
bij Essel en Rob Valkenburg.



INFORMATIE OVER DE GEMEENTE:
kerkblad Caleidoscoop | www. protestantskralingen.nl

predikanten:
ds Ilse Hogeweg | t: (010) 435 41 44 

e: i.hogeweg@protestantskralingen.nl

ds Rian Veldman | t: 06 142 730 13
e: r.veldman@protestantskralingen.nl

MEDEDELINGEN:

Er is voor iedereen koffie, thee, limonade na deze 
dienst, achterin de kerk.

Actie Schoenendoos
Na deze dienst bent u zeer welkom om Edith 
Stapelkamp op zolder te helpen met het contro-
leren en vullen van dozen voor de Actie Schoe-
nendoos. 
Ook op vrijdag 28 november, van 12 tot 14 uur 
kunt u Edith hier op de zolder van de Hoflaan-
kerk komen helpen.

Carol Evensong
Zaterdag 29 november, Hoflaankerk, 20 uur. In-
loop vanaf 19.30 uur. Toegang gratis, er is wel een 
collecte.
De bezoekgroep migrantenkerken – die in 
nauwe samenwerking met Madelon Grant van 
SKIN-Rotterdam dit concert van internationale 
koren organiseert – heeft van 10 koren en mu-
ziekgroepen de toezegging dat ze komen op-
treden. Het lijkt een fantastische internationale 
zangavond te gaan worden. Kom dus vooral ge-
nieten! (zie ook www.carolevensong.nl)


	slot dienst

