
 

 

 
Liturgie voor de viering van zondag 25 februari 2018; Tweede zondag van de Veertigdagentijd, 

Reminiscere (=Gedenk! Psalm 25) 

 

Plaats:  Ontmoetingskerk 

 

Aanvangstijd:  10.00 uur 

 

Voorganger: ds. Peter van der Schans 

 

Organist: Eugène Broekman 

 

Thema: Ik praat met je  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De paaskaars brandt 

 

Muziek vooraf 

 

Om bij stil te staan: 

 

Op de berg: 

- onuitspreekbaar geheim - 

zien, 

soms even, 

glanzend licht van God, 

goudstof in de ziel, 

dat je verlicht, 

uit het duister trekt, 

sprakeloos maakt. 

In daden 

wordt leven  

in het licht van God  

zichtbaar, stralend. 

 

De dienstdoende ambtsdragers komen binnen 

Om vast op te zoeken: 

• Psalm 25:2 en 3 

• Lied 967:1, 4, 5 en 6 

• Lied 543:1 en 2 

• Lied 544:1, 3 en 5 

• Lied 283 

• Lied 538:1 en 3 
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De voorganger heet allen welkom 

 

AAN HET BEGIN 

 

Toewijding door stil gebed en kort orgelspel 

 

We gaan staan 

 

Groet 

 

Bemoediging 

 

Staande zingen van het eerste lied: Psalm 25:2 en 3 

 

De gemeente gaat weer zitten 

 

Smeekgebed, besloten met het zingen van Lied 967:1, 4, 5 en 6 

 

Here God, 

dank, dat we hier en nu in uw huis mogen komen. 

Met alles wat we meezeulen, 

persoonlijk, als gemeente en als hele wereld. 

In deze tijd dragen we het leed en de dood van veel mensen met ons mee. 

Dichtbij en ver weg. 

En het geeft verslagenheid en verdriet. 

We voelen dat we gaan door een dal van diepe duisternis. 

En er is weinig te zien van mooie vergezichten. 

Daarom, o Heer, erbarm u! 

En we zingen en bidden samen: 

… 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed om de opening van het Woord 

 

(33. Om U te zien) 

 

Heer onze God, 

neem bij ons weg 

wat ons verhindert 

U te zien. 

 

U te zien 

in de glimlach van een kind 

in de bloei van een bloem 

in de kleur van een boom. 

 

Neem bij ons weg 

wat ons verhindert 

U te zien 

in de warmte van een vriend of vriendin 

in de trouw van een mens 

in de zorg om ons heen. 
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Open onze ogen, 

opdat wij U meer en meer 

mogen zien 

dicht om ons heen. 

 

Open onze oren en ons hart, 

opdat we U des te beter horen 

en weten wat ons te doen staat.  

 

Wees met ons hier in de kerk, bij de nevendienst  

en bij mensen thuis. 

Amen. 

 

(M. van den Berg, Luisterend leren leven 

Serie Bisdom Breda Bijschriften nr. 7 

Kees Harte, God mag ik eens bidden, p. 41) 

 

Gesprek met de kinderen  

 

Veertigdagentijd 

Ik zorg voor je. 

 

Je kunt ook voor iemand zorgen door even met hem te praten. 

>>> Telefoon 

Ben je wel eens verdrietig? 

Wie hoop je dan dat jou even belt? 

Met wie praat je als je een geheim deelt?  

Met wie praat je als je een vraag hebt?  

Met wie praat je als er iets naars gebeurd is?  

Met wie praat je als je iets moois hebt beleefd?  

Waarom is het fijn om even met iemand te kunnen praten? 

 

In de nevendienst en hier in de kerk horen we dat er twee mensen met Jezus komen praten.  

Daarmee zorgen ze een beetje voor hem. 

En daarna klikt er nog een andere stem. 

 

We zingen met de kinderen: Lied 24 (uit: Met andere woorden) 

 

 
 

Ik zal er zijn voor jou 

zo heeft de Heer gezegd. 
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Ik zal er zijn voor jou 

met vrede en met recht. 

 

Ik zal er zijn voor jou 

met wijn, een stukje brood. 

Ik zal er zijn voor jou 

mijn liefde is zo groot. 

 

Ik zal er zijn voor jou 

een schaduw aan je zij. 

Ik zal er zijn voor jou 

Ik ben er altijd bij. 

 

Ik zal er zijn voor jou 

Ik laat je niet alleen. 

Ik zal er zijn voor jou 

mijn licht straalt om je heen. 

 

Het licht en de zorgkoffer worden door de kinderen meegenomen 

 

Eerste Schriftlezing: Marcus 9:2-10 

 

2 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze 

helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, 3 zijn kleren gingen helder wit 

glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. 4 Toen verscheen 

Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. 5 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: 

‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een 

voor Elia.’ 6 Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. 7 Toen 

viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, 

luister naar hem!’ 8 Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij 

hen stond. 

9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden 

gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. 10 Ze namen zijn woorden ter harte, 

maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. 

 

We zingen: Lied 543:1 en 2 

 

Tweede Schriftlezing: 2 Petrus 1:16-21 

 

16 Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet 

op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. 17 Want hij 

ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: 

‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ 18 Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen 

klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. 19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten 

is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, 

als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in 

uw hart. 20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg 

toelaat, 21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God 

spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest. 

 

We zingen: Lied 544:1, 3 en 5 

 

Verkondiging 
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Gemeente van onze Heer Jezus Christus! 

 

Ik neem u mee de bergen in. Ik laat een aantal foto’s; zien van een tocht die ik zomer 2016 maakte met 

Martha en Jiska. Het is in Oostenrijk, aan het einde van het Zillertal. Eén van de zijdalen voorbij 

Ginzling, het Floitental. Het gaat me niet om een kijkje in ons vakantiealbum. Ik wil u een beetje 

meenemen in het gevoel, dat een wandeling in de bergen oproept. Wat het betekent om in de bergen te 

zijn. Om des te beter het verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg te begrijpen. 

We beginnen dus in Ginzling. Dat ligt op zo’n 1000 meter hoogte. We gaan van daaruit op weg naar 

de Greizerhütte. Die ligt op zo’n 2203 meter hoogte. Dat betekent dus zo’n 1000 meter klimmen. 

Kijk naar ons uitgangspunt. 

 

 
 

Even verderop zie je al wat je onderweg meemaakt. Een kudde koeien. 

 

 
 

Dan gaat het langzaam maar zeker omhoog. Meestal ben je doelgericht. Kijk je vooruit. Maar soms is 

het goed eens even om te kijken. En te genieten van het moois dat je onderweg al kunt zien. Dat je 

achterlaat.  
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Maar kijk je vooruit dan lokken de toppen in de verte. Zelfs in de zomer voor een deel besneeuwd en 

overgaand in de gletsjer. 

 

 
 

En voetje voor voetje kom je dichterbij de gletsjer.  

 

 
 

Maar ook onderweg blijft er als je opzij of terug kijkt genoeg moois te zien. 
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En dan komen de toppen echt in zicht. We halen de grote top links niet. Dat is de Großer Löffler, met 

een hoogte van bijna 3400 meter. Nog zo’n 1200 meter hoger als we hier zijn. Dat betekent nog uren 

lopen, met extra materiaal en misschien ook een gids. De echte top halen we niet. Maar we zijn er 

dichtbij. 

 

 
 

En genieten van wat er op 2200 meter al is te beleven. Als je een stukje verder loopt en terugkijkt zie 

je de hut die we hebben bereikt. 

 
 

Het is een prachtige plek. En een geweldige ervaring om er te zijn. Je zou dat willen vasthouden. Daar 

blijven. Heerlijk op het terras voor de hut. Met wat te drinken en te eten. Wat een top ervaring! Zelfs al 

haal je niet de echte top. 

Het is ook een plek voor mooie plaatjes om maar vast te leggen wat je samen beleeft. 
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En natuurlijk het bewijs dat we er geweest zijn: 

 

 
 

Helaas kun je niet boven blijven. Ook niet op de toppen waar we met onze andere wandelingen wél 

geweest zijn. Of je moet de baas of medewerker worden van zo’n hut in de bergen. Maar dan nóg ga ja 

in de winter naar beneden het dal in. Het leven bestaat niet alleen uit topervaringen. We zullen weer 

verder moeten trekken. Je moet weer door. Ja, zelfs door naar het lage land van Nederland. Naar je 

huis en je werk als predikant. Nar de preek van hier en nu. 

 

Er gaan drie leerlingen van Jezus mee de berg op. Petrus, Jakobus en Johannes. Bij Marcus de eerste 

discipelen die geroepen zijn. De drie worden toegelaten bij iets heel bijzonders dat daar vooralsnog 

niet voor iedereen bestemd is. En het gebeurt op en berg. De berg roep eenzaamheid en 

ontoegankelijkheid op. Niet iedereen komt daar boven. En de weg is soms zwaar. Maar een berg is 

ook bijna tastbare nabijheid van het goddelijke, ongetwijfeld omdat de bergtoppen tot bij de hemel 

reiken. 

Op de berg in het verhaal van Marcus laat God Jezus zien. En wel heel speciaal. God laat Jezus zien 

door hem voor een ogenblik het voorkomen te geven van een figuur die in de hemel thuishoort. 

Stralend witte kleren, witter dan enig ander ze heeft of kan maken. Jezus is een hemelse figuur. Er 

wordt een tipje van de sluier die hier nog over Jezus hangt opgelicht voor een paar ingewijden. 

Eigenlijk zien we hier al iets van wat opstanding betekent. Boven op de berg is het al even Pasen. 

Even feest van de opstanding. Wit is de kleur van reinheid en zuiverheid. Hier wordt een andere, 

zuivere werkelijkheid zichtbaar, die achter de aardse werkelijkheid met al haar lijden verborgen is. 

Deze zuivere werkelijkheid zal op de achtergrond van de hele lijdensweg van Jezus aanwezig blijven. 

Maar hier wordt het even openbaar gemaakt. 

Op de top raakt Jezus in gesprek met Elia en met Mozes. Bij het levenseinde van beiden was God op 

een bijzondere manier betrokken. Elia voer ten hemel. En God heeft Mozes zelf in het graf gelegd, zo 

staat er geschreven. En beiden vertegenwoordigen de woorden van God. Ze laten de woorden die God 

met ons deelt klinken. God spreekt, praat met ons via Mozes en de profeten. 
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Petrus wil ook op de top blijven. Met Elia, Mozes en Jezus. Hij wil drie tenten neerzetten. Is hij 

fatsoenlijk, gastvrij? Is hij beschermend naar de drie toe? Wil hij het thuisgevoel bewaren; het hemelse 

vasthouden? Of wil hij een plek van verering en aanbidding realiseren? Het wordt niet echt duidelijk. 

 

Wel klinkt er een stem. De stem uit de wolk. De stem van God. “Dit is mijn geliefde Zoon,…” Op drie 

cruciale momenten bij Marcus horen we die aanduiding, die titel van Jezus. Zoon van God. Bij de 

doop van Jezus. Hier op de berg. En verderop in het evangelie klinken die woorden verrassend genoeg 

uit de mond van een Romeinse militair; een buitenstaander dus. Als Jezus aan het kruis hangt. En hij 

een beetje begint te begrijpen hoe bijzonder Jezus is. 

En de stem uit de wolk zegt ook: “… luister naar hem!” Naar de geliefde Zoon. Luister naar de 

woorden die hij te zeggen heeft, zijn leven lang en zijn dood voorbij. Luister hoe zijn woorden gepaard 

gaan met daden. Hoe de woorden van Jezus steeds weer in de prakrijk effect hebben; iets uitrichten 

mensen en hun wereld ten goede. 

 

Duidelijk is dan wel, dat je dat je niet daar boven kunt blijven. Ook Jezus niet. Hij is met Elia en 

Mozes ook zomaar weer weg. Hij is niet te houden. Niet vast te houden. Je kunt geen greep op hem 

krijgen. Jezus zal zijn weg moeten voltooien voordat hij definitief en voorgoed als Mensenzoon kan 

verschijnen. Voor hij helemaal als hemelse figuur en als de opgestane kan verschijnen.  

Jezus is er voor iedereen. Daarom met hij het dal weer in, om zo te zeggen. De ervaring van boven op 

de berg, de heerlijkheid en de opstanding, hoort bij de ervaring aan de voet van de berg, bij de 

kruisiging.  

In het dal kom je de mensen tegen die te kampen hebben met ziekte en zeer. Die overvallen worden 

door nood en dood. Ook wij kunnen niet boven blijven en het goede van Jezus voor ons zelf houden. 

We kunnen onszelf niet ophemelen, maar moeten even goed de diepte in. Er zijn mensen die onze 

aandacht nodig hebben. En dan kom je al meteen een door een geest bezeten man tegen. 

Schuimbekkend en wel. Moet je die dan maar aan zijn lot over laten? En zelf lekker genieten daar 

boven op de berg? Jezus gaat in elk geval het dal in de diepte door. Hij ontmoet de man en brengt 

bevrijding, heling.  

 

“… luister naar hem!” Ik praat met je zegt God. Door Elia en Mozes. Door Jezus. Door hun woorden 

na te leven, vereer je God, de Eeuwige in je dagelijkse laten en doen. God is niet een God van doden, 

maar van levenden (12:26). Je kunt met de topervaring achter je, aan anderen het leven brengen. Door 

die Paaservaring daar boven op de berg, weet je dat je mensen die met de dood te maken hebben in 

vele vormen nabij kunt zijn. En hen ook iets van dat leven kunt geven.  

 

Ik wil er een heel persoonlijke toespitsing aan geven. Het past helemaal bij de bergervaring. Ik ga over 

een paar maanden een berg op wandelen. Liefst twee keer als het lukt. Mijn oude bergschoenen waren 

op. En ik heb vrijdag tijd genomen om nieuwe te kopen. Want ik heb ze hard nodig de komende tijd. 

Ik ga in training voor wat heet de Alpe d’Huzes. Dat houdt in dat je zoveel mogelijk de Alpe d’Huez 

opgaat. Fietsend, hardlopend, bikend of wandelend. 15 kilometer lang, 1100 meter stijgend. 

Hier ziet u hem, in de winter, beneden. In de zomer, boven.  
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Ik doe dat samen met mensen van het team de Stampertjes. Het grootse deel van het team komt uit 

IJsselstein. En voor u zijn Linda en Wilma Baars de bekendsten, denk ik. Ze hebben me toegelaten in 

het team en ik mag mee naar Frankrijk. Natuurlijk gaan we ook, omdat het zo’n schitterende berg is. 

Bekend uit de Tour de France en de Nederlandse winnaars van de etappes die daar eindigden. En het 

zal een topervaring zijn. Maar we gaan voor nog veel meer. We gaan voor de mensen die die top niet 

meer zomaar kunnen halen. Die in het dal zitten. Omdat ze ziek zijn. Vooral omdat ze kanker hebben. 

En lang niet altijd ervan genezen. Integendeel. We proberen mensen om ons heen op alle mogelijke 

manieren geld te laten geven voor de bestrijding van kanker. Voor het Koningin Wilhelmina Fonds. In 

mijn werk om ik ze geregeld tegen, mensen die te maken hebben met kanker. En ook in de familie. 

Even reclame: u kunt ons sponsoren. We betalen reis en verblijf zelf. Het geld dat we ontvangen gaat 

volledig naar de actie. Einde reclame. 

 

En u? U kunt geld geven. Maar ook op eigen manier laten merken, dat God met u praat. En aanspoort 

naar Jezus te luisteren. Wat kunt u doen? Ik vat het samen in een eenvoudig gedichtje. U kunt 

aandacht geven. 

 

Aandacht 

 

We hebben elkaar nodig, 

Dat is toch zonneklaar? 

Want mensen willen warmte 

En aandacht voor elkaar. 

 

Waarom niet even praten? 

Waarom geen lieve lach? 

Zó zorg je voor een lichtpunt, 

Ook op een donkere dag. 

 

Iemand die naar je luistert, 

Iemand die met je praat. 

Dàt is nou juist hetgene 

Waar ’t bij een mens om gaat. 

 

Je kunt die aandacht geven met het blijde vooruitzicht dat er opstanding van komt. Dat het Pasen gaat 

worden. Ook in het dal. 

 

Amen. 

 

Meditatief moment 

 

We zingen: Lied 283 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Update Tussenspel 

 

We gedenken staande Cornelia Antonia Wilhelmina Reijersen van Buuren - van Doorn en Johanna 

Cornelia Hornstra-Eijskoot 

Daarna luisteren we naar orgelspel (Lied 730) 

 

Cornelia Antonia Wilhelmina Reijersen van Buuren-van Doorn 

 

Corrie 
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* IJsselstein, 16 oktober 1931 - † IJsselstein, 5 februari 2018 

 

Verlies is een belangrijk aspect in het leven van Corrie geweest. 

Verlies van dierbaren: het verlies van haar man Arie Reijersen 

van Buuren, van kleinkind Mireya en van dochter Mia. En ze 

verloor ook zichzelf in de navolging van Jezus. Maar ze werd 

gevonden, door God. En ze verloor zichzelf in de verwarring die 

de laatste jaren bezit van haar nam. En die het noodzakelijk 

maakte om naar De Klaproos in Mariënstein te verhuizen.  

Eind januari ging ze lichamelijk achteruit en gleed langzaam maar 

zeker weg in het overlijden op 5 februari op haar kamer. 

 

Corrie was actief. Via de school van de kinderen, via koor en 

vereniging en in eigen huis en tuin. Ze werd vanuit de Burchtkapel ouderling in verpleeghuis 

Isselwaerde. Het werk vond ze mooi, maar ook zwaar. Ze ging verder met plezier naar vieringen in de 

Nicolaasbasiliek.  

Corrie werd moeder van vijf kinderen en net zoveel schoonkinderen. Plus oma en overgroot-oma. 

Corrie was vaak beschermend en bezorgd. Soms beklemmend. Ze had ook bepaalde verwachtingen 

van de kinderen. Kon daarin bepalend zijn. Als ze ergens voor ging, dan 100%. Corrie was vaak met 

haar eigen dingen bezig. Aan de andere kant had ze aandacht en stond ze klaar voor anderen.  

Bovendien was schrijven een belangrijk hulpmiddel voor haar. Ze schreef van zich af. Ze schreef op 

wat ze wilde onthouden. Ze gaf commentaar en haar mening. Zo had ze thuis stapels aantekeningen op 

adresbandjes, enveloppen, enz. En bepaalde boeken puilden er van uit. 

Het heel plotselinge overlijden van haar man Arie is een onvoorstelbaar grote en diep insnijdende 

gebeurtenis in haar leven geweest, 11 januari 1984. Ruim een jaar later schreef ze zoals ze het noemde 

een geloofsbelijdenis. In de dienst is die voorgelezen. Een citaat: “De dood is onnoemelijk wreed, het 

rouwproces ongekend moeilijk. Maar Gods nabijheid, troost, ontferming, bemoediging, hulp, kracht 

en Zijn blijdschap, Zijn liefde heb ik mogen ontvangen in de donkerste tijd van mijn leven. 

Mijn verdere leven zal ik daar op bouwen en vertrouwen.” 

 

Johanna Cornelia Hornstra-Eijskoot 

 

Ans 

 

* ’s Gravenhage, 6 november 1925 - † Nieuwegein, 7 februari 2018 

 

Sinds mei vorig jaar ben ik de pastor van de 80+ leden van onze 

gemeente. En dus ook van Ans. Daarom vroeg ze me of ik wilde 

komen. En we hadden een lang gesprek. Pas geleden kwam ze in het 

ziekenhuis te liggen met een longontsteking. En het ging allengs 

achteruit. De ontmoetingen die ik met haar mocht hebben vlak voor 

haar overlijden op 7 februari waren indrukwekkend. Ze vertelt over 

haar geloof. En is diep dankbaar voor de voorbede in onze diensten. En 

dankt de mensen die haar met de auto naar de kerk brachten om de 

diensten mee te maken. 

 

Johanna Cornelia Eijskoot werd op 6 november 1925 in Den Haag 

geboren. Om het werk van haar vader verhuisde ze naar Utrecht. Hij 

kreeg een goede baan bij gasfabriek. Ze leerde Wim Hornstra kennen. En in de jaren dat hij voor 

militaire dienst in Nederlands Indië was, stuurden ze elkaar ontzettend veel brieven. Ze trouwden in 

1952. Hun eerste kindje, Luisanne, werd geboren, maar stierf enkele uren na de geboorte. Daarna 

kwamen Jelle en Annelies. Ze woonden in Utrecht en later hier in IJsselstein. Op 8 januari 2009 

overleed Wim. 
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Ans werkte in de oorlog bij de NS. Liep met bonnen voor onderduikers. En ze ging op de fiets naar 

Friesland om bij de familie eten te halen. Ze was lid van de Vrouwenbond toen die nog bestond. Ze 

kwam onder de mensen, ook na het overlijden van Wim. Maar de glans was er wel af.  

Ans vertelde, dat ze pas vanaf haar 16e de Bijbel leerde kennen. Met Wim was ze trouw kerkganger en 

betrokken gemeentelid. In Utrecht en hier in IJsselstein. Ze moest niets hebben van de zekerheid die 

sommige mensen uitstralen over God. “Alsof ze bij hem aan tafel zitten!” zei ze.  

Twee teksten van Toon Hermans typeren haar geloof. Ze had ze aangestreept in het boek:   

 

Laat mij o Heer, 

mijn leven in Uw Handen leggen 

en leer mij telkens weer, 

Uw Wil geschiede... zeggen 

 

* 

 

Gelukkig staat tussen die Grote God 

en Zijn ontzaglijk licht 

Zijn Zoon, die met een menselijk gezicht 

mij aankijkt, ook al zijn mijn ogen dicht. 

 

Op 13 februari klonken deze woorden ook voorgaande aan de crematie.  

 

Laten we  

• Cornelia Antonia Wilhelmina Reijersen van Buuren-van Doorn 

• Johanna Cornelia Hornstra-Eijskoot 

een ogenblik in stilte gedenken. 

 

Gebeden: dankgebed – voorbeden – stil gebed – samen bidden van het Onze Vader 

We wisselen de gebeden een paar keer af met het zingen van: Lied 368d 

 

Here God, 

we danken U,  

voor alles wat we van anderen mochten ontvangen 

voor mensen die met ons verbonden zijn geweest 

die trouw zijn geweest in hun zorg en liefde 

die ons verdriet hebben gedeeld 

die ons hebben laten delen in hun geluk. 

  

We danken U, God, 

voor allen die in stilte 

aan ons hebben gedacht 

voor hen die attent waren 

in de kleinste dingen van elke dag 

mensen die konden troosten 

mensen met een hart 

vol barmhartigheid en verzoening. 

 

Zo bidden en zingen we samen: … 

 

We danken U, God, 

voor allen die ons  konden bezielen 

mensen die een bevrijdend woord konden spreken 

mensen die konden luisteren 

mensen die zomaar nabij waren 
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mensen die ons rust konden geven. 

  

We danken U, God 

voor mensen voor wie we iets mochten betekenen 

mensen die onze liefde durfden ontvangen 

mensen die op ons konden wachten 

mensen die ons een kans hebben gegeven 

mensen die konden vergeven. 

 

Zo bidden en zingen we samen: … 

 

Tussenspel 

 

Zo bidden en zingen we samen: … 

 

Stil gebed 

 

Zo bidden en zingen we samen: … 

 

‘Onze Vader’ 

 

Delen van de bloemengroeten 

 

Inzameling van de gaven 

Intussen komen de kinderen van de nevendienst terug 

Wie dat wil kan de kinderen uit de crèche ophalen. 

 

AAN HET EINDE 

 

Gemeentezang (staande) slotlied: Lied 538:1 en 3 

 

Uitzending 

 

Zegen 

 

We zingen: Lied 431C 

 

Orgelspel 

 

Inzameling van de gaven bij de uitgang voor het werk van het College van Kerkrentmeesters 

 


