
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEDACHTENISZONDAG 2022 
Protestantse Gemeente te Heemstede 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welkom in de Oude Kerk! In deze dienst gedenken wij hen die ons in het 

aflopende kerkelijk jaar aan de dood ontvielen. Wij noemen hun namen en 

ontsteken een kaars.  Daarom een bijzonder welkom aan hen die vandaag hier 

zijn gekomen omdat de naam van iemand die hen lief is genoemd wordt.  Wij 

hopen dat u zich hier even thuis voelt- of u nou gewend bent om naar een 

kerk te gaan of niet. Van harte wensen wij iedereen een goede dienst toe! 

 

Bij iedere naam wordt een kaars ontstoken. Als de familie dat op prijs stelt, 

doet zij dat zelf. Na afloop van de dienst geven wij de kaarsen graag mee- er 

staan mensen klaar om ze aan te reiken.  

 

De afbeelding op de omslag is “Opstijging naar de hemel”, één van de vier 

zgn.  “Visioenen uit het hiernamaals” van Jeroen Bosch [gedateerd 1500-1504].  

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDE KERK, zondag 20 november 2022 

Gedachteniszondag 

Voorganger:  ds. Pieter Terpstra 

Cantor-organist: Willem Jan Cevaal 

Koorleden:  Lisette Kwast, Margriet Zuidhof, Wabe Heeringa en 

Marco Siezenga 

Ouderling:  Maarten Hartsuiker 

Diaken:                           Hans v.d. Kroon 

Lector:                           Maaike Galle   

    



 Aan het begin 

Orgelspel 

Verwelkoming door de ouderling van dienst  

Stilte 

De tafelkaars wordt ontstoken, aansluitend   

lied: DIE ONS VOOR HET LICHT GEMAAKT HEBT, LIED 277  

 

  

Groet, bemoediging en drempelgebed   

V:  De Heer zij met u, 

G:  OOK MET U ZIJ DE HEER  

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT- AMEN.  

 

Lied: WIE IN DE SCHADUW GODS MAG WONEN, LIED 91A, koor: 1, Allen: 3  

(daarna gaan we zitten) 

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij hem een onderkomen 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade 

opdat je eens gelukt zult zien.  



 

Gebed  

Rondom het woord 

Eerste lezing uit  HEBREEËN 11 

[1] Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het 

overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. [2] Om hun geloof werden 

de mensen uit vroeger tijden geprezen. [3] Door geloof komen we tot het inzicht 

dat het heelal door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is 

ontstaan uit het niet-zichtbare.  

[13] Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen 

werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze 

zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. [14] 

Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. [15] 



En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, 

anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. [16] Nee, ze keken reikhalzend uit 

naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor 

hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt.  

[39] Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben 

de belofte niet in vervulling zien gaan [40] omdat God voor ons iets beters had 

voorzien, en Hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken. 

 

lied:   DE HEILIGEN ONS VOORGEGAAN, LIED 728, Koor: 1 en 2, Allen: 3 

1  De heiligen, ons voorgegaan, 

hebben hier niets verworven, 

maar zijn aan 't einde van hun baan 

als vreemdeling gestorven. 

Maar zij geloofden dat Gods hand 

die hen tot daar geleid had 

in 't beter, hemels vaderland 

een stad voor hen bereid had. 

Geprezen zij zijn naam! 

Hij deed hen veilig gaan! 

Komt, zingen wij tesaam 

met alle heiligen! 

2 Zij trokken uit als Abraham, 

door God de Heer geroepen 

zonder te weten waar hij kwam, 

om ’t land van God te zoeken. 

Zij zijn gestorven in zijn naam 

en hebben niets geweten 

dan dat Hij had gezegd: Ik schaam 

mij niet uw God te heten. 

Geprezen zij zijn naam! 

Hij deed hen veilig gaan! 

Kom, zingen wij tesaam 

met alle heiligen!

 

 



 

 

Lezing van een gedeelte uit 1 KORINTHE 13 

 [8] De liefde zal nooit vergaan.  Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal 

verstommen, kennis verloren gaan – [9] want ons kennen schiet tekort en ons 

profeteren is beperkt. [10] Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is 

verdwijnen. [11] Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een 

kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke 

achter me gelaten. [12] Nu zien we nog maar een afspiegeling, een 

raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog 

beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. [13] Dit is 

wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

 

  



Lied: DIE INNIG MET U LEEFDEN (T: Sytze de Vries, M: Thornburry); Koor: 1 en 2; 

Allen: 4 

 

2. Omdat zij voor U leefden 

in U gestorven zijn, 

zijn zij ons bijgebleven 

en is ons hart hun schrijn. 

Door heilig vuur gedreven 

geloofden, hoopten zij. 

Hun naam, in goud geschreven 

staat ons voor altijd bij. 

 

4. 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 trouw omringen, 

totdat wij naast hen staan.  

  



Overdenking 

 

Het koor zingt: VERDOOFD EN SCHAMPER VAN GEMIS, LIED 924 

 

Wij gedenken 
Ter inleiding 

 

Koor: KOESTER DE NAMEN DIE WIJ HIER GEDENKEN, LIED 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. 

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 

 

Noemen van de namen 

daartussen:” Koester de namen …” 

 

 

  



Gebeden en gaven 
Dankzegging en voorbeden afgesloten met gezamenlijk gebeden 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. 

 

Mededelingen en/of toelichting op de inzameling 

U kunt uw gift ook overmaken naar rekeningnummer NL 48 RABO 037 37 37 

572 t.n.v. Diaconie, onder vermelding van eerste / tweede collecte zondag   

20 november 2022 

  

 

     

 

  



Zingen: GA MAAR GERUST (T: Sytze de Vries; M: Finnlandia -Sibelius): Koor 1, Allen 3 

 

3.  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. 

 

Zending & Zegen 
beantwoord met gezongen “AMEN” 

 

Orgelspel: Ach wie nichtig, ach wie flüchtig (lied 797) - Georg Böhm (1661-

1733) 

 

Alle liederen in deze dienst zijn genomen uit het Liedboek, zingen en bidden in 

huis en kerk, onder licentie L16870, met uitzondering van “Die innig met u 

leefden” en “Ga maar gerust”. Die komen uit Het liefste lied van overzee. 

 



 


