
 
Zondag 1 november 2020 

 Allerheiligen 
 

Bij de liturgische vormgeving: 

Er zal een zee van stilte nodig zijn 
om al die leegte 

te omringen. 

 
Muziek: Concerto – Georg Philip Telemann 
 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 Wees in ons midden, 
 God van ons hart – 
 adem ons open door uw Geest. 
allen Zie ons aan zoals wij zijn 
 en neem ons op in uw liefde. 
vg Maak met ons een nieuw begin, 
 vandaag, morgen en alle dagen 
 die ons gegeven worden. 
allen Amen 
 
Openingslied: ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’: lied 
221, 1 en 2 (t. Huub Oosterhuis, m. Bernard Huijbers) 

 
 
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
 allen gaan zitten 
 

Smeekgebed; elke gebedsstrofe wordt besloten met:  
(367d; m. Jan Pasveer) 

 
 
Gloria: ‘Gij boden rond Gods troon’: lied 725, 1 
(t. Richard Baxter/J.H. Gurney, vert. Sytze de Vries, m. 
John Darwall)  

 
 
 de heilige Schrift 
 
Evangelie: Matteüs 5,3-10 = ‘Beati voi poveri’: lied 734 
(t. Lk 6,20 en Mt 5,3-10; m. Taizé) 
 
Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
 
(vertaling: gelukkig zijn jullie die arm zijn, want voor 
jullie is het koninkrijk van God) 
 
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. 
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. 
 
Overweging 
 
Lied: ‘Aan het einde van het leven’ 
(t. Marijke de Bruijne, m. Chris van Bruggen; uit 
‘Aanwezig – oratorium voor Pinksteren’) 

 
 

gebeden en gaven, 
gedachtenis van de gestorvenen 

 
Inleiding op de gedachtenis en noemen van de namen: 
Krijn Lambertus van Renselaar – 12 februari 1956 – 10 
oktober 2019 
Grietje Meijer-de Blaeij – 3 april 1947 – 11 november 
2019 
Barend Frans Kiers – 1 november 1938 – 23 november 
2019 
Johanna van der Burg-Kleijwegt – 12 november 1931 – 
24 maart 2020 
Hendrik Buitink – 8 september 1954 – 26 maart 2020 
Rutger Timmerman – 28 september 1935 – 28 juli 2020 
Martje Bernhard-Akkerman – 27 februari 1931 – 5 
augustus 2020 
Rijk van Dusschoten – 27 december 1950 – 21 augustus 
2020 
Frans Schimmel – 12 september 1943 – 24 september 
2020 
 
Terwijl de kaarsen worden aangestoken, luisteren we 
naar muziek: Sicilienne – Maria-Theresia von Paradis. 
 
Voorbeden, telkens besloten met: 
... gebedsstilte ... 
vg Zo bidden wij: 
allen ‘Behoed mij, o God’  
(16b; t. naar psalm 16,1-11, m. Taizé) 

 
 
allen Onze Vader… 
 
Slotlied: vers 3 van ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
 staande 
3. Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Zegen 

 
 
Muziek 

 
Voorganger: ds. Ellie Boot 
Organist: Erik van Veelen 
Violist: Eunice van Zomeren 
Ouderling van dienst: Jan Vogel 
Coördinator: Joke van der Klok 
Koster: Jan Beitler 
Zangers: Els en Simon Drost, Dicky van der Veer, Tom 
Kuipers en Lindy ten Seldam 
Opname: Joke van der Klok 
Geluid: Arjan de Vries en Thijmen Toom 
 
Kaarten 
We tekenen een kaart  voor Egbert Berends en voor Gerda 
van Vilsteren. 

Collectes: Hospice Nijkerk, Jeugd -en Jongerenwerk  en  
Vluchtelingenwerk. 
Meer informatie over kaarten en collectes vindt u in de 
Nieuwsbrief. 


