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     Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
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Bij de dienst: 
Vandaag is de laatste zondag van  het 
kerkelijk jaar. We noemen de namen van 
de mensen, die ons in het afgelopen jaar 
zijn ontvallen. De levensboom staat 
centraal. Met dit beeld wordt in de traditie 
ook het kruis van Christus aangeduid. Hij 
dreigt gestenigd te worden door fanatici die 
niet in Hem geloven. Hij zegt als je niet in 
mij wilt geloven, geloof dan in de werken 
die ik doe. Kort daarna begonnen velen in 
Hem te geloven en wij worden uitgenodigd 
om dat ook te doen. Sta stil bij zijn 
woorden en daden en bij die van de 
mensen, die zijn volgelingen wilden zijn. Zo 
kunnen wij op onze beurt deel krijgen aan 
de boom die ooit geplant is en leven geeft. 
 
 
 
  
 
 
 
 
Wij gedenken:  
Mevr. B.J. Hiddink-Florijn,91 jaar 
Mevr. H. Pluim-de Keijser, 97 jaar 
Dhr. J.A. Rutgers, 87 jaar 
Mevr. J.E. de Wit-Potkamp, 78 jaar 
Mevr. A. Romkes-Grutter, 92 jaar 
Mevr. D. Ruitenbeek-Sinke, 96 jaar 
Dhr. H.H. Koers, 88 jaar 
Mevr. J. Starink-Rombout, 82 jaar 
Dhr. B. Feitsma, 82 jaar 
Dhr. L. Jansen 83 jaar 
Mevr. H.A. Eeltink-Aalders, 88 jaar 
Dhr. H. van Reeken, 91 jaar 
Mevr. A.C. Bredius-Ter Haar, 74 jaar 
Mevr. J. Greveling-Homma, 87 jaar 
Dhr. D. van Boven, 93 jaar 
Mevr. C.F. Aartsen-Beumer, 95 jaar 
Mevr. H. Liet-Heg, 98 jaar 

 

Liturgie:  

 
De Paaskaars brandt 

 

Orgelspel - we worden stil 

Gespeeld wordt: Air in D van J.S. Bach 

 

Welkom en mededelingen 

 

Verstilling 

 

De kaarsen worden ontstoken 
 
Drempelgebed: 

 

Aanvangslied: 107: 1 en 20 

 

Groet:  

V.:  Genade zij U en vrede van God  

      onze Heer en ook van zijn Zoon 
                       Jezus Christus 

A: AMEN 

 

Cantorij: 

Onze hulp in de naam van de Heer 

die hemel en aarde gemaakt heeft 

O God, keer U om naar ons toe 

en doe ons weer leven met hart en ziel 

Laat ons, o Heer, uw liefde zien 

en toon ons uw heil. 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Gebed  

 

Lezing: Spreuken 3: 13-22 
 
Lied: 846: 1 en 2 
 

Lezing: Johannes 10: 31-42 

 



Cantorij  
Lead me Lord, lead me in Thy   
                                               righteousness. 
make Thy way plain before my face 
 For it is Thou Lord, Thou Lord only,  
 that makest me dwell in safety. 
 

Uitleg en Verkondiging 

 

Lied: 836: 1 cantorij, 2 allen, 4 cantorij, 

                   5 allen  

 

We gaan staan: 

Credo (naar Johannes 10: 31 – 42) 
V:  Met uw hele kerk belijden wij 

A:  DAT WIJ ZIJN GEMAAKT NAAR GODS   

     BEELD, GELIEFD DOOR CHRISTUS  
     EN GEZONDEN DOOR DE GEEST. 
V: Met hen die geloven in de Naam  
    van de Ene belijden wij 
A: DAT WIJ NIET DE EERSTE STEEN    
    ZULLEN OPPAKKEN  
    OM DE WAARHEID TE VERDEDIGEN, 
     MAAR DAT WIJ HAAR DOOR ONZE  
     DADEN AAN DE WERELD                   
     ZULLEN TONEN. 
V: Met mensen van overal belijden wij 
A: GODS GOEDHEID IN HET HART VAN  
     DE MENSHEID,  
     DIE DIEPER IN ONS HART GEPLAATST    
     IS DAN ALLES WAT VERKEERD IS. 
V: Met alle schepsels vieren wij 
A: HET WONDER VAN HET NIEUWE  
    LEVEN, DE SCHEPPING DIE ZICH  
    VOOR ONS OPENT  
     EN DE SCHEPPENDE KRACHT  
     VAN GODS GEEST DIE HEELT,                           
     VERZORGT EN TROOST  
     WAAR TRANEN OVERVLOEDIG  
     STROOMDEN. 
 
Cantorij: 
Dit ene weten wij en aan dit één 
houden wij ons vast in de duistere uren: 
er is een Woord dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ’t verstaat , die is niet meer alleen. 
 
Nabestaanden worden uitgenodigd om naar 
voren te komen en om in een kring te gaan 
staan in het Koor. 
De namen worden genoemd van 
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn 
overleden en voor elk wordt een kaars 
ontstoken. 

Cantorij:  

Heer, herinner u de namen 

van hen die gestorven zijn, 

en vergeet niet dat zij kwamen 

langs de straten van de pijn, 

langs de wegen van het lijden, 

door een woud van eenzaamheid 

naar het dag en nacht verbeide 

Vaderhuis, hun toebereid. 

 

Onze namen staan geschreven 
in de holte van uw hand 
als een teken dat ons leven 
in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij uw handen opent 
zien uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij uw belofte: 
een verrassend nieuw bestaan. 
 

Gedicht van Hanna Lam 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen. 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ’t einde van het jaar. 
 
De mensen van voorbij 
zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 
ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 
in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 
 
De mensen van voorbij 
zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 
zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan komen. 
De mensen van voorbij 
zijn in het licht, zijn vrij. 
 

Een ieder mag vanuit de kerk naar voren 

komen en een licht ontsteken 

Lied 598 (afwisselend met de Cantorij)  

 Als alles duister is, ontsteek dan een 

lichtend vuur  

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer 

dooft 



 

 
Dank en Voorbeden, stil gebed en  
Onze Vader 
 
Mededelingen, collecteaankondigingen 

en bloemengroet 

 

Slotlied: 657: 1 allen, 2 cantorij, 4 allen 

 
Zegen met gezongen Amen 

 

Orgelspel; 

Gespeeld wordt:  Erbarm`Dich mein o 

Herre Gott van J.S. Bach. 

 

Ook i.v.m. de uitzending blijven we 

zitten totdat het orgel is uitgespeeld. 

 

 
 
 
 
Bij de schikking: 
 
Levensboom 
Deze schikking is gemaakt met takken van 
de Thua. Deze boom staat symbool voor 
het leven. Zijn takken groeien naar het 
licht. 
De dode takken die erin verwerkt zijn, 
symboliseren het leven dat voorbij ging. 
Maar wij mogen ook naar het nieuwe leven 
uitkijken (de witte bloemen en de 
bloembolletjes), het wonen bij God. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Wij wensen u een goede week! 
 

 

 

Collectes:  

1.  Stg. Kerstherberg Arnhem 
Dit jaar voor de 52ste  keer opent de 
Kerstherberg weer haar deuren tijdens de 
kerstdagen. Gratis toegankelijk voor 
iedereen. De Kerstherberg biedt de 
bezoekers een aantrekkelijk en feestelijk 
programma met activiteiten en optredens 
voor jong en oud in de Walburgiszaal in het 
centrum van Arnhem. Zo wordt tijdens de 
Kerstdagen warmte en gezelligheid geboden 
voor velen die eenzaam zijn en voor wie 
deze dagen moeilijk zijn om door te komen 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kerkhuishouding 

    Kosten Erediensten 

 

 


