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Gedachtenisdienst ds. Willem de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marc Chagall uit de serie Etsen over de Psalmen van David 
 

 
 
 
 
 



 
 
VOORBEREIDING: 
 
Muziek Andante religioso" en "Allegretto" uit Sonate IV  
             van Felix Mendelssohn
 

Cantorij: ‘Möge die Strasse us zusammen führen’
 

Welkom  

(allen gaan staan) 
 

Stilte                                              

Bemoediging en Groet:    

V. Onze hulp is in de Naam van Eeuwige 

A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.    

V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 

A. en niet loslaat wat Zijn hand begon.  

V. De Heer zij met u! 

A.    
   
 
 
 

Drempelgebed: 

V. Goede God, 

     Bij U schuilen wij 

K.  Bij U zoeken wij vandaag troost 

     Houd ons goed vast 

V.  Want ons verdriet is groot 

      En wij hebben er bijna geen woorden voor. 

K.  Laat daarom Uw woorden klinken 

      En wees bij ons 

V.  Zodat wij rust vinden, 

      Uitzicht en hoop. 

A.   Amen 

   

 



 
Aanvangslied  'Vrede voor jou' 

 
                        Vre  -de voor jou,    hier-heen ge -ko - men, 

 
                       zoe - kend met ons   om   mens   te    zijn. 

 
                        Jij   maar al  -leen,   jij   met  je   vrienden, 

 
                         jij     met  je   last,   ver  - bor  - gen     pijn. 

 
                        Vre  -de,  ge –na-de,  God  om  je heen, 

 
                         ver   -ge   -ving  nieu - we    moed 

 
                        voor   jou   en     ie   - der   -een. 

        2  Niemand komt hier, vrij van het kwade, 

   niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

    Niemand te veel, niemand te weinig, 

   niemand te groot, geen een te klein, - 

    dit wordt verbeeldt in woord en gebaar, 

   tot ooit en overal 

    wij leven voor elkaar. 

 

         3  Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt, 

    Jij die de hele wereld draagt: 

   Kom naar ons toe, leer ons te leven, 

   help ons te zien wat ieder vraagt, - 

    tijd om te leven, kans om te zijn; 

    een plek om nu en ooit 
    gezien, aanvaard te zijn. 

(allen gaan zitten) 
 

Enkele woorden  Erna de Boer 
 



 

Gebed om ontferming met acclamatie 16b  (cantorij met gemeente) 

 

 

 
 

Glorialied 150a 

 
 

    2  Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
        aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
        Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
        Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!  
 
    3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
       nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
       Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
       de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 



    
 4    Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
       aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
       Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
       zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 
Enkele woorden Lisa de Boer 
 

 
DE SCHRIFTEN: 

Kinderen – Kinderlied  

 

Gebed afgesloten met:  

Lied 360:1,2,3 

 

2 
Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 
de bron waaruit het leven springt, 
het liefdevuur dat ons doordringt. 

3 
Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 
o hand die God ten zegen houdt, 
o taal waarin wij God verstaan, 
wij heffen onze lofzang aan. 



 
Schriftlezing Psalm 16 
 

Lied psalm 16:1,3,4 

       3    Ik prijs de Heer; Hij heeft mijn hart verlicht, 
    dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 
   Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 
   mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
   Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 
   staat God, mijn Heer, die mij tot hiertoe leidde. 
 
       4  Daarom verheug ik mij van harte zeer, 
   want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. 
    Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, 
    Gij zult u tegen 't graf een helper tonen. 
    Het pad des levens doet Gij mij betreden 
    en overvloed van vreugde schenkt uw vrede. 
 
 

Overweging 

 
Cantorij ‘Verleih uns Frieden’ Mendelssohn 
 



Lied 910: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen  

         1  Soms groet een licht van vreugde 
    de christen als hij zingt: 
    de Heer is ’t die met vleugels 
    van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ’t goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 

 
3 
Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 

4 
Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 



 
 
GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Gedachtenis afgesloten met lied 961 

 
 
 
Dankgebed 

Voorbeden: met acclamatie 117d (cantorij met gemeente) 
 

 
 

Stil Gebed  

Onze Vader (Rimsky Korsakov) gezongen: 



 
 
Kinderen komen terug  
 

Mededelingen 
 

Toespraak 

 

Collectes   

1. Vredeswerk van Colombiaanse vrouwen ( Kerk in Actie). 

In Colombia leed men 50 jaar lang onder een burgeroorlog met 

220.000 doden, 5 miljoen ontheemden en 15 miljoen armen tot gevolg. 

Ruim honderd vrouwen van verschillende kerkelijke achtergronden 

willen zich samen inzetten voor blijvende vrede in hun land, maar ook 

in hun huis. Vrouwen en kinderen hebben namelijk nog vaak te lijden 

onder huiselijk geweld. 
 

2. Diverse activiteiten Kerk in het Dorp. 

 

Tijdens de collectes: 

Muziek "Largo" uit Concerto in d van Antonio Vivaldi 

 

 



 
Slotlied  425 

 
 
WEGZENDING  

ZEGEN 

 
allen: 
 
 
 
 
 
Aanbieden Dichtbundel en Boekje  Arend-Jan Eshuis 
 
Muziek  "Andante" uit Sonate BWV 1003 van Johann Sebastián Bach 
 
Informeel Samenzijn 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


