
 

ORDE VAN DIENST DE HOEKSTEEN  
22 NOVEMBER 2020 – 10.00 UUR 
 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar, 

 gedachtenis van overledenen 
 
Thema:   ‘De heiligen die ons voorgingen’ 
Voorganger:  ds. Annelene Metz-Brink 
Orgel:  Kees Quak 
Zang:  Paul den Otter en Judith Brandwijk 
 
 
 
Welkom in De Hoeksteen. Vandaag noemen wij de namen van degenen uit onze kring die zijn overleden. In deze 
dienst zoeken wij naar woorden voor het verdriet en gemis. En in gemeenschap met hen die ons voorgingen 
zoeken wij steun bij de Eeuwige en bidden wij om troost en kracht. Voor elke overledene staat een kaars klaar om 
aangestoken te worden: teken van ons vertrouwen dat de gestorvenen zijn opgenomen Gods Licht. 
 
 
 
VOORBEREIDING 
 
Welkom en mededelingen door Judith Brandwijk (ouderling van dienst) 
 
Moment van stilte voor persoonlijke voorbereiding 
 
Intochtslied ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ (Liedboek 281) 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison! 
 

De vragen huizen in ons hart. 
Gij, die de duisternis ontwart: 
Kyrie eleison! 

Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 
Kyrie eleison! 
 

Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan met uw goedheid vast: 
Kyrie eleison! 

Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 
Amen. Halleluja! 
 
Groet en bemoediging 

voorganger:  De Heer zal met u zijn 
gemeente:  DE HEER ZAL U BEWAREN  
voorganger:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
gemeente:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 
Gebed 
 
Muziek ‘Voor mensen die naamloos’ (Liedboek 647) 

Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos  
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 

Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 



 

RONDOM HET WOORD 
 
Schriftlezing Matteüs 5:1-12 
 
Muziek: ‘Niet als een storm, als een vloed’ (Liedboek 321) 

Niet als een storm, als een vloed, 
niet als een bijl aan de wortel 
komen de woorden van God, 
niet als een schot in het hart. 
 

Maar als een glimp van de zon 
een groene twijg in de winter, 
dorstig en hard deze grond 
zo is het koninkrijk Gods. 

Hier in dit stervend bestaan 
wordt Hij voor ons geloofwaardig 
worden wij mensen van God, 
liefde op leven en dood. 
 
Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Muziek: ‘Die innig met U leefden’ (Het liefste lied van overzee, lied 18) 
melodie ‘Zolang wij ademhalen’ (Liedboek 657) 

Die innig met U leefden, 
zij leven nog altijd 
als heiligen verheven 
in ’t licht dat ons hier leidt. 
Wij, die hun namen dragen, 
zijn op hun spoor gezet. 
Zij kleuren onze dagen 
en sturen ons gebed. 

 

Zij die nu bij U leven, 
zij leven ons vooruit. 
Zij hebben zich gegeven, 
Gij stak uw handen uit. 
Zij mochten begenadigd 
al ingaan tot uw feest. 
Het weefsel van hun daden 
wordt straks ons bruiloftskleed. 

Met hen zijn wij omgeven, 
een wolk die ons omvangt. 
Het lied, hier aangeheven, 
voegt zich bij hun gezang. 
Wij blijven dankbaar zingen 
met wie zijn voorgegaan, 
met wie uw troon omringen, 
totdat wij naast hen staan. 
 
 
GEDENKEN 
 
Inleiding 
Een lange stoet van getuigen, ontelbare mensen die ons zijn voorgegaan, één onafzienbare rij, waarvan wij de 
laatsten, de staart van de stoet, bij name kennen. Vandaag willen wij hun namen noemen. Wij noemen de 
namen van wie ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij noemen de namen van geliefden met wie wij ons 
sterk verbonden voelen. Wij noemen namen van mensen uit een dichtbij of ver verleden, die voor ons een 
voorbeeld zijn, mannen en vrouwen die ons een weg hebben gewezen. Hun namen mogen niet verloren gaan. 
Wij willen op deze dag gedenken wie zij waren voor ons, wie zij zijn voor ons: de heiligen ons voorgegaan. Wij 
noemen namen opdat wij niet vergeten. Wij ontsteken een licht aan het licht van Pasen, het licht dat de 
herinnering aan de Opgestane levend houdt. Zo mag elke naam voor ons een licht zijn, op de plaats waar die 
naam werd verbonden met de Naam van de Eeuwige. 

 
Na het noemen van de namen komen familieleden of vrienden naar voren om een kaars aan te steken voor de 
overledenen. 
 



 

Gerrit Hoogvliet      † 8 november 2019 92 jaar 
Gerard Albert Lasonder    † 22 november 2019  80 jaar 
Willem Gerrit Nugteren    † 19 december 2019 82 jaar 
Maria Neeltje Provilij-van Hengel   † 25 december 2019 105 jaar 
Geertrui van Boven-Hemelaar   † 30 december 2019  78 jaar 
Dirkje Westerlaken-Bakker   † 3 januari 2020  80 jaar 
Auke Feenstra     † 24 januari 2020  87 jaar 
Jan van Rijn     † 3 februari 2020  88 jaar 
 
Muziek: Koester de namen die wij hier gedenken (Liedboek 199) 
Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 
Pieter Bax     † 15 februari 2020 88 jaar 
Matthijs Willem de Deugd    † 17 februari 2020 89 jaar 
Bart Kousemaker     † 18 februari 2020 61 jaar 
Jan Pluimert     † 24 februari 2020 89 jaar 
Dina Frederika Hiddink    † 11 maart 2020  73 jaar 
Jannetje Berendina van Voorden-van de Griek † 8 april 2020  82 jaar 
Cornelis Jacobus van de Griend   † 4 juni 2020  77 jaar 
Jacoba Adriana Margaretha van Kesteren-de Bruijn † 26 juni 2020  71 jaar 
Leny de Mol-Visser    † 28 juni 2020  81 jaar 
 
Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 
Maria Saartje Prul-van Velthoven   † 24 juli 2020   91 jaar 
Arie Willem Koutstaal    † 8 augustus 2020 88 jaar 
Willem Jacob Hofland    † 25 augustus 2020 93 jaar 
Gerrit van der Padt    † 30 augustus 2020 74 jaar 
Maria van Steenoven – Griep   † 14 september 2020 93 jaar 
Doede Bruinsma      † 20 september 2020 94 jaar 
Hermina van Mazijk-van Zetten   † 10 oktober 2020 90 jaar 
Neeltje Willempje Bronmeijer    † 26 november 2019  83 jaar 
 
Koester de namen die wij hier gedenken, 
dat zij geborgen zijn in uw genade, 
dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 
Laatste kaars 
Een laatste kaars steken we aan voor hen die ons zijn voorgegaan, lang geleden of nog maar heel kort,  
mensen vol betekenis voor ons, aan wie we willen blíjven denken…  
Maar ook voor allen die niet genoemd worden.  
Voor hen die eenzaam stierven waar ook ter wereld, onder welke omstandigheden ook.  
Voor hen die niet mochten leven, omdat ze niet welkom waren.  
Voor hen die niet meer wilden leven, omdat hun last te groot was geworden om te dragen.  



 

Laat de naam waarmee God hen riep niet verloren gaan.  
God, verzamel hun namen bij uw getrouwen in uw eeuwig licht. 

 
Zie met ontferming naar onze aarde, 
houd in uw hoede wie haar bewonen. 
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 
 
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 
zegen ons allen met het licht van uw ogen. 
 
 
DANKEN EN DELEN 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader 
 
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 
 
Slotlied ‘Ga maar gerust’ (Het liefste lied van overzee 2-15) (staande) 
melodie: J. Sibelius 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan. 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht. 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan. 
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht. 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat. 
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt. 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan. 
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan. 
Ik ben de verte, die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen. 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 
Zegen  
voorganger: Ga heen 

in het vertrouwen dat de Heer 
voor je uitloopt om jou de weg te wijzen, 
naast je is om zijn vriendschap te delen, 
achter je is om je te beschermen, 
onder je is om als je valt je op te vangen, 
in je is als een kracht voor elke dag, 
om jou is als een beschermende muur van liefde tegen zorg en angst, 
boven je is om je als de zon te verwarmen met zijn zegen. 

allen:  AMEN 
	
	
 
Na afloop van de dienst worden de gedachteniskaarsen gedoofd. U wordt om beurten uitgenodigd om de kaars 
op te halen en de kerkzaal te verlaten. De predikant staat in de hal om u te begroeten. Wilt u napraten over de 
dienst? Neem dan contact met haar op via e-mail (annelene.metz@pkn-zwijndrecht.nl) of telefoon (078 645 42 
70). Of kom op een rustig moment op deze dag terug als u in de gelegenheid bent. De kerk is vandaag tot 16.00 
uur geopend voor iedereen die een kaarsje wil aansteken. 


