
 
Zondag 30 oktober 2022 

Zondag voor Allerheiligen 
 

Bij de liturgische vormgeving: 
 
Tussen verdriet en gemis 
schemeren herinneringen 
van voorbij 
rijgen woorden aaneen 
tot een verhaal  
dat blijft leven 
zolang het doorgegeven wordt. 

 
Muziek: Adagio - Tomaso Albinoni 
 allen gaan staan 
vg Vrede met u! 
allen Vrede ook met u! 
vg Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE 
allen Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg God, u bent het 
 die ons hier verzameld hebt. 
allen U bent het 
 die in ons midden 
 aan het woord wilt komen. 
vg Stem ons dan af op uw stem, 
 hier in dit uur. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘In de veelheid van geluiden’: lied 283 
(t. Sytze de Vries; m. Broedergemeente 1740)  
 
cnt 1. In de veelheid van geluiden 

In het stormen van de tijd, 
 zoeken wij het zachte suizen 
 van het woord, dat ons verblijdt. 
 
allen 2. En van overal gekomen, 

drinkend uit die ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 
 

allen 3. Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
cnt 4. Laat uw dauw van vrede dalen 

in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

 
allen 5. Die ons naam voor naam wilt noemen, 

al uw liefde ons besteedt, 

zingend zullen wij U roemen 
en dit huis zingt met ons mee! 

 allen gaan zitten 
 
Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(t. Gert Jan de Bruin, m. orthodox) telkens 1x cantorij, 
1x allen: 
 
Om ontferming voor de wereld 
bidden wij U, God. 
 
Gloria: ‘Gij boden rond Gods troon’: lied 725 (t. Richard 
Baxter, vert. Sytze de Vries, m. John Darwall)  
 
allen 1. Gij boden rond Gods troon, 
 die van zijn aangezicht 
 de weerglans verder draagt 
 op vleugels van het licht, 
 draagt met uw stem ons mensenlied  
 opdat het zingt alleen voor Hem! 
 
allen 2. O heiligen vanouds, 
 die ons zijn voorgegaan 
 en alle strijd voorbij 
 nu rond uw Koning staan, 
 uw grote koor in 't zoete licht  
 van zijn gezicht zingt ons nu voor! 
 
cnt 3. Gij heiligen van hier, 
 zing met uw aardse stem 
 hoezeer uw hart verlangt 
 naar ’t nieuw Jeruzalem. 
 Hef dan het hoofd en leef voorgoed 
 haar tegemoet. God zij geloofd. 
 
allen 4. Ook ik zing voluit mee 
 de glorie van de naam; 
 met hart en ziel ben ik 
 zijn liefde toegedaan! 
 Dat tot het eind mijn leven lang 
 vol van gezang om Hem mag zijn! 
 
 de heilige Schrift 
 
Gebed van de zondag 
 
Gesprek met de kinderen; daarna mogen ze het licht 
meenemen en naar de kinderdienst gaan. 
 
Lezing uit het eerste testament: Jesaja 60,15-22 
 
Lied: ‘Voor alle heiligen’: lied 727 (t. William Walsham 
How, vert. Willem Barnard, m. Ralph Vaughan Williams)  
 
allen 1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid 

die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus te allen tijd! 
Halleluja, halleluja 



cnt 2. 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! 

 
allen 10. Van alle einders, van de verste kust 

zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 

 
Evangelie, gelezen en gezongen: Matteüs 5,1-10 
 
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. 
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 
Hij nam het woord en onderrichtte hen: 
 
cnt Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
 
3 Gelukkig die arm van geest zijn, 
want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. 
4 Gelukkig die verdrietig zijn, 
want zij zullen worden getroost. 
5 Gelukkig die zachtmoedig zijn, 
want zij zullen het land bewonen. 
6 Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
 
allen (lied 734; t. Mt 5,3, m. Taizé) 
 
allen Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
 
7 Gelukkig die barmhartig zijn, 
want zij zullen barmhartigheid ervaren. 
8 Gelukkig die zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
9 Gelukkig zij die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 
10 Gelukkig die vervolgd worden vanwege de 
gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der 
hemelen. 
 
allen Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
(3x) 
 
Overweging 
 
Muziek: Après un rêve - Gabriël Fauré 
Intussen komen de kinderen terug uit de kinderdienst  
 

gebeden en gaven, 
gedachtenis van de gestorvenen, 

maaltijd van de Heer 
 
Inleiding op de gedachtenis van de gestorvenen 
 
Tijdens het aansteken van de kaarsen klinkt muziek: 
Spiegel im Spiegel - Arvo Pärt. De namen worden 
genoemd van:  

Johan Engel 
 29 april 1928 – 19 oktober 2021 
Berendina Roelofje (Bea) Verhagen-Wissink 
 1 mei 1939 – 3 februari 2022 
Bianca Beitler 
 23 december 1964 – 7 februari 2022 
Cornelis (Kees) Bonestroo 
 23 november 1955 – 22 februari 2022 
Mario Teunis (Mathieu) van Velsen 
 14 juni 1975 – 2 oktober 2021 
Teunis (Teun) van Velsen 
 12 januari 1951 – 7 april 2022 
Gezina Margaretha Helena (Sindy) Eikens 
 31 december 1941 – 14 april 2022 
Mouras Ousoubov 
 3 mei 1962 – 28 mei 2022 
Sebastianus Mebius Maria (Sjoerd) Peters 
 28 augustus 1968 – 5 juni 2022 
Margot Schouten 
 7 december 1948 – 7 juli 2022 
Fokke Kooistra 
 1 april 1949 – 22 augustus 2022 
Klazina (Sien) van Uffelen-Dokter  
 8 juli 1945 – 25 september 2022 
 
Lied: ‘Langzaam zie ik hen gaan’ (t. Ida Gerhardt, m. 
Felicity Goodwin) door de cantorij: 
 
Langzaam zie ik hen gaan die ik nog bij mij had, 
de bocht om van het pad. 
Wat goud doorschenen stof, 
dan wordt het in de hof 
nog stiller dan voor heen, 
nog stiller dan voor heen. 
De liefsten. De liefsten. 
De liefsten. Eén voor één. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tafellied: ‘Moge het delen van dit brood’ (t. Huub 
Oosterhuis, m. Tom Löwenthal) door de cantorij; 
intussen wassen de ambtsdragers hun handen. 
 
Moge het delen van dit brood en deze beker 
ons hart versterken, dat wij vol hoop meewerken 
aan een nieuwe wereld waar brood en recht  
en waardigheid is en liefde voor al wat leeft.  
 
Tafelgebed 
vg  Vrede met u allen! 
allen  Vrede ook met u! 
vg Wees er bij met uw hart! 
allen  De Heer heeft ons hart. 
vg Laten wij danken de levende God, 
allen Hij is het waard onze dank te 
 ontvangen! 
 
Tafellied: ‘Het brood dat ons voor ogen staat’: lied 389 



(t. Jaap Zijlstra, m. Henry John Gauntlett)  
 
cnt 1. Het brood dat ons voor ogen staat 
 en zich geduldig breken laat, 
 is uw gedaante, lieve Heer, 
 Gij daalt als manna in ons neer. 
 
allen 2. De beker die de ronde doet, 
 het is de omloop van uw bloed, 
 het spreekt van een geheimenis, 
 uw hartslag die ons leven is. 
 
cnt 3. Uw bloed, het raakt de lippen aan, 
 de deurposten van ons bestaan, 
 de dood gaat aan ons hart voorbij, 
 o Lam van God, U loven wij. 
 
allen 4. Gij die een broodhuis voor ons zijt, 
 een wijngaard die het hart verblijdt, 
 Heer Jezus, die ons drenkt en voedt, 
 Gijzelf zijt onze overvloed. 
 
vg Hij is het,  
 die met ons het brood breekt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 die de beker neemt en zegt: 
 dit ben Ik zelf, voor jullie, bij jullie, in jullie; 
 ontvang Mij, 
 en laat mijn liefde in je doordringen. 
 
 Doe ons Hem herkennen 
 in deze gaven van brood en wijn, 
 de Levende onder ons, tot wie wij bidden…. 
Hierop volgen de gesproken voorbeden, steeds besloten 
met: 
vg Zo bidden wij: (1x cantorij, herhaling allen) 
 
Hoor je mij? Voor mij geen ander dan jij. 
Bij jou alleen ben ik veilig. 

 
(t. Huub Oosterhuis naar Psalm 16, m. Antoine Oomen; 

Zangen van zoeken en zien 353) 
 
Onze Vader, die in de hemel zijt 
uw Naam worde geheiligd 
uw koninkrijk kome 
uw wil geschiede 
op aarde zoals in de hemel 
geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
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. 
 
We delen brood en wijn. Bij de paaskaars wordt het 
brood uitgedeeld. Bij het orgel worden kleine bekertjes 
druivensap uitgedeeld. Intussen luisteren we naar 
muziek. 

     allen gaan staan 
Zegen 
 
Slotlied: ‘In ’t laatste van de dagen’ (t. Huub Oosterhuis, 
m. Antoine Oomen) 1 en 3 allen, 2 cantorij  
 

1. In ’t laatste van de dagen zal het zijn: 
 Een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest, 
 hooguit boven de heuvels, en een huis van goud 
 in hemelsblauw daar boven op. 
 De wereldzeeën zijn tot rust gekomen, 
 De golven zijn verstomd, de branding zwijgt. 
 

2. In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft 
 zal ze zien komen op scharlaken paarden 

 op zilvervloten, volkeren van verre:  
 wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont. 
 daar weten ze de route van de vrede 
 daar is een nieuwe aarde neergedaald. 
 

3. In ’t laatste van de dagen zal het zijn: 
 dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen, 
 je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok 
 en je strekt je in de schaduw van je bomen. 
 En niemand schrikt meer wakker in de nacht 
 en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen. 

 
allen gaan zitten 

Muziek: Sonatina uit cantate 106 - Johann Sebastian 
Bach 
 
Na de muziek is de kerkdienst ten einde. 
Er is koffie, thee en limonade na de dienst die op twee 
plaatsen wordt uitgeschonken: in de ontmoetingsruimte 
en in de hal.  

 
Voorganger:  ds. Ellie Boot 
Organist: Dinie Jager 
Violist: Eunice van Zomeren 
Cantorij o.l.v. Arjan Verrips 
Ouderling van dienst: Hannah Wicherink 
2e ambtsdrager: Nel van Rietschoten 
Diakenen: Jan van de Kuilen en Nico van Rootselaar 
Lector: Elly de Graaf 
Kinderdienst: Richard van de Kamp 
Zondagskind: Lisa Bouw 
Koster: Wim Heining 
Welkom: Lies Priem 
Beeld: Joke van der Klok 
Geluid: Fokke van der Veer 
Koffiedienst: Dinie Beitler en Tonny van Rootselaar 
 
De collectes zijn voor het Hospice Nijkerk en voor het 
Pastoraat. Bijdragen van de kinderen zijn bestemd voor 
de stichting ‘naar school in Haïti’.   
 
Meer informatie over de collectes vindt u in de 
nieuwsbrief. 


