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Orde van dienst voor de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 november 2019 om 10.00 uur 
Maranathakerk te Werkendam 
 
Voorgangers: Ds. R.R. Maathuis en ds. M.P. Vis 
Organist:        Jeanette van Oord 



3 

 

Wij gedenken:  
 
Jacob William Hakkers, De Kooi 17 93 jaar 

Neeltje Anna van Breugel-Hakkers, Goezate 87 jaar 

Cornelis Arie den Dekker, Steurgat 6 84 jaar 

Elizabeth Dientje Baelde-Groeneveld, D’Altenaer 52 89 jaar 

Arnoldus van der Stelt, Sigmondstraat 9P 63 jaar 

Lijntje Elshout-Verlee, Goezate  83 jaar 

Maaike de Keijzer-Zwets, Goezate 93 jaar 

Helena Cornelia van den Hout-Kogeler, Goezate 96 jaar 

Marinus Cornelis Petrus Cok, Aalscholverstraat  11 85 jaar 

Neeltje Katerberg-Verheij, Goezate 93 jaar 

Antje Bertha van Wensveen-Koudijzer, Goezate 90 jaar 

Peter van Breugel, Beukenkampstraat 17 85 jaar 

Pieter Verdoorn, D’Altenaer 35 91 jaar 

Antje  Antonia Versluis-Meerburg, Altenastaete 87 jaar 

Leentje de Graaff-Hovestadt, Reeweg 7 89 jaar 

Johanna Hendrika van der Straaten-den Dekker, Hoogstraat 27a 79 jaar                          

Pietronella Schreuders-Visser, Bereklauw 68 91 jaar 

Hendrik Antonie de Graaf, Reeweg 26 85 jaar 

Douwe Altena, Gedempte Haven 32 77 jaar 

Lijntje Cornelia van Hofwegen-Klop, Goezate 99 jaar 

Lisa voor den Dag, Bandijk 1 22 jaar 

Jenneke Smits-Branderhorst, Huize Judith, Hardinxveld 91 jaar  

Cornelis Arie van Oord, Binnengriend 23 88 jaar 

Johanna van Berchum-Koek, Spijksweer 2 84 jaar 
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Orgelspel voor de dienst 
 
Muziek van J.S. Bach (1685-1750), bedoeld voor de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar, over het lied 'Wachet auf, ruft 
uns die Stimme'. De melodie én de tekst van dit Duitse lied 
horen bij elkaar en zijn gemaakt door de Duitse predikant 
Philipp Nicolai (1556-1608). In de tekst van dit lied zijn 
tekstgedeelten uit Mattheus 24 en 25 verwerkt en uit 
Openbaring 21, over het visioen van de nieuwe hemel en de 
nieuwe aarde. De Nederlandse vertaling van dit lied staat in 
Lied 749, 'Op, waak op! zo klinkt het luide'. 
 
We zingen staande Psalm 91: 1 en 2 
 
Heil hem wien God een plaats bereidt 
in zijn verheven woning; 
hij overnacht in veiligheid 
bij een almachtig koning. 
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild, 
mijn toevlucht en mijn veste, 
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt 
voor mij altijd het beste. 
 
God redt uw ziel van nood en dood, 
Hij heeft u aangenomen; 
een vogel, die ternauwernood 
is aan de strik ontkomen. 
De Heer zal over uw bestaan 
zijn sterke vleugels breiden. 
Hij is, in trouw u toegedaan, 
uw schild en pantser beide. 
 
Stil gebed  
 
Bemoediging en groet  
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We zingen het Klein Gloria: 
 

Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest, 
als in den beginne, 
nu en immer, 
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Amen 
 

U mag gaan zitten 
 
Gebed 
 
Genadeverkondiging 
 
We zingen Lied 91a 
 

 
6 

 

Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 
De kinderen komen naar voren voor de kindernevendienst 
 
We zingen het uitzinglied: 
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We lezen 2 Samuel 1: 1-12 en 17-27 (NBV) 
 
1Saul was gesneuveld en David had de Amalekieten verslagen 
en was al weer twee dagen terug in Siklag. 2Op de derde dag 
liet zich iemand uit het legerkamp van Saul aandienen. Hij had 
zijn kleren gescheurd en stof over zijn hoofd geworpen. Bij 
David gekomen, boog hij diep voorover. 3‘Waar komt u 
vandaan?’ vroeg David, en de man antwoordde: ‘Uit het 
legerkamp van Israël. Ik ben ontkomen.’ 4‘Wat is er dan 
gebeurd?’ vroeg David ongerust. ‘De soldaten moesten 
vluchten,’ vertelde hij. ‘Velen van hen zijn gesneuveld, en ook 
Saul en zijn zoon Jonatan zijn omgekomen.’ 5‘Hoe weet u zo 
zeker dat Saul en zijn zoon Jonatan dood zijn?’ vroeg David aan 
de boodschapper die hem dit was komen vertellen. 6‘Ik was 
heel toevallig op de Gilboa,’ antwoordde hij. ‘En daar stond 
Saul, leunend op zijn speer; de strijdwagens en ruiters hadden 
hem al bijna te pakken. 7Hij keek om, en toen hij mij zag, riep 
hij me bij zich. “Wat kan ik voor u doen, heer?” vroeg ik, 8en hij 
vroeg: “Wie ben jij?” “Ik ben een Amalekiet,” zei ik, 9en toen 
zei hij: “Kom hier en geef me de genadestoot. Want ik leef nog 
wel, maar de dood heeft mij al in zijn greep.” 10Dus ik ging naar 
hem toe en gaf hem de genadestoot, want ik begreep dat hij, 
nu de strijd verloren was, niet lang meer te leven had. Toen 
nam ik hem zijn hoofdband en zijn armband af om ze voor u 
mee te nemen, mijn heer.’ 11Hierop greep David zijn kleren en 
scheurde ze, en ook al zijn mannen deden dat. 12Ze rouwden, 
jammerden en vastten tot de avond viel voor Saul, zijn zoon 
Jonatan en het volk van de HEER, het volk van Israël, omdat zij 
in de strijd waren gesneuveld.  
 
17Toen hief David een klaaglied aan over Saul en zijn zoon 
Jonatan. 18Hij heeft gezegd dat alle Judeeërs dit lied, het Lied 
van de boog, moesten leren. Het staat opgetekend in het Boek 
van de oprechte: 
19‘Als een gevelde hinde, Israël, 
ligt jouw trots gesneuveld op je heuvels. 
Ach, dat je helden moesten vallen! 
20Maak het niet bekend in Gat, 
roep het niet rond in Askelon; 
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laat niet de Filistijnse vrouwen zich verheugen, 
de dochters van die onbesnedenen niet juichen. 
21Bergen van Gilboa, draag geen dauw meer, 
duld geen regen op je hooggelegen velden: 
daar ligt het heldenschild, vertrapt, 
het schild van Saul, vergeten en verwaarloosd. 
22Nooit keerde de boog van Jonatan terug 
zonder het bloed van verslagenen, zonder het vet van helden; 
het zwaard van Saul bleef nimmer onverzadigd. 
23Saul en Jonatan, de geliefden en beminden, 
bij leven niet te scheiden, en onafscheidelijk verbonden in de 
dood. 
Sneller dan een arend waren ze, en sterker dan een leeuw. 
24O dochters van Israël, treur om Saul! 
Rijk bewerkt scharlaken gaf hij je te dragen, 
door hem werd je getooid met sieraden van goud. 
25Ach, dat de helden in de oorlog moesten vallen! 
Jonatan ligt gesneuveld op de heuvels. 
26Het verdriet verstikt me, Jonatan, 
je was mijn broeder, en mijn beste vriend. 
Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen. 
27Ach, dat de helden moesten vallen,  
dat jullie, wapens in de strijd van Israël, verloren moesten 
gaan!’ 
 
Vervolgens lezen we Openbaring 21: 1-5 (NBV) 
 
1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste 
hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet 
meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit 
de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die 
zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik 
hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 
4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer 
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er 
eerst was is voorbij.’ 
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5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde 
zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is 
betrouwbaar en waar.’ – 
 
We zingen lied 766: 1 en 3 
 

 
 

De Koning die zijn troon heeft in den hoge, 
houdt bij de mensen hof 
en alle tranen zal Hij van hun ogen 
afwissen tot zijn lof. 
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen, 
nergens verdriet meer zijn, 
de eerste dingen werden uitgewezen, 
voorbij ging alle pijn. 
 
Verkondiging 
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We zingen Lied 771 
 
 

 
 

Ik weet van een stad die 't einde is, 
een stad met een gouden geschiedenis 
een stad van leven met woorden 
zoals je ze nergens nog hoorde. 
Ik weet van een stad, een nieuw begin, 
Jeruzalem, dat ik bemin. 
 
Ik weet van een stad op Sions top, 
een stad van de vrede dicht bij God, 
waar ander recht wordt gesproken, 
het kwaad wordt gehaat en gebroken. 
Ik weet van een stad waar je schuilen mag, 
Jeruzalem, eens op een dag. 
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De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
We zingen het kinderlied: Lied 564: 1, 2, 3 en 5 (HH)  
 

Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Voor uw liefde, Heer Jezus, dank U wel. 
Wij aanbidden U, Heer. 
U komt toe alle lof en eer. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Voor uw Woord van genade, dank U wel. 
Voor uw Woord van genade, dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 
In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Vul ons hart voor altijd, 
met uw liefd' en heerlijkheid. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 
Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 
Wij verwachten U, Heer. 
Hoor wij bidden: 'Kom haastig weer!'  
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 

Gedicht 
 
We noemen de namen (staande) 
 
Moment van stilte 
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We zingen Lied 725: 1 en 4 
 

 
 
Ook ik zing voluit mee 
de glorie van de naam; 
met hart en ziel ben ik 
zijn liefde toegedaan! 
Dat tot het eind 
mijn leven lang 
vol van gezang 
om Hem mag zijn! 
 
U mag gaan zitten 
 
Gebeden 
 
Collecte 
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We zingen staande ons slotlied, Lied 727: 1, 4, 6 en 10 
 
U wordt uitgenodigd om tijdens het slotlied het gedenksteentje 
van degene waarvoor u gekomen bent, in ontvangst te nemen. 
Eenmaal vooraan ontvangt u dan het steentje uit handen van 
een van de voorgangers. U mag vooraan blijven staan. Na de 
zegen kunt u dan samen met de kerkenraad en de andere 
mensen die zijn genodigd de kerkzaal verlaten. 
 
Voor alle heil'gen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 
Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij een, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 
 
Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed 
maar in de verte klinkt ons tegemoet 
trompetgeschal dat Gij weerklinken doet! 
Halleluja, halleluja! 
 
Van alle einders, van de verste kust 
zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 
 
Heenzending en zegen, gevolgd door gezongen ‘Amen’ 
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Orgelspel na de dienst 
Muziek van R.V. Williams (1872-1958), 'Rhosymedre'. 
Ingetogen muziek, gecomponeerd door R.V. Williams die ook de 
prachtige melodie 'Sine Nomine' schreef van het slotlied van 
deze dienst, Lied 727. 
 
Uitleg bij de schikking voor deze zondag 

De stok en de onderbroken cirkel vormen samen een kruis. Het 
kruis, symbool van lijden en opstanding, hoort bij deze dag. 
De cirkel, die niet meer rond is, stelt het leven voor van de 
overledenen waar een einde aan is gekomen. Dit vormt het 
dwarsstuk van het kruis. 
Het staande deel is een stok, de stok die door de tijden heen 
het symbool is geweest voor steun en troost. 
Aan de voet van het kruis liggen dode stenen en mos. Mos is 
altijd groen en staat voor de eeuwigheid. Groen komt ook terug 
bij de cirkel van het leven en bij de bloemen. Het is de kleur 
van de hoop; vandaag de hoop op het eeuwige leven. 
Op de voorgrond staan kaarsen, voor elke overledene één. 
Tijdens de dienst zullen de steentjes met hun namen er bij 
gelegd worden. Wij geloven immers dat ze overgegaan zijn 
naar het licht. Er is ook een steen zonder naam. Die is voor de 
overledenen, waarvan de naam niet wordt genoemd, maar 
waar we wel verdrietig om zijn. 
De kleuren van de bloemen zijn paars en wit. Paars is de kleur 
van rouw en ingetogenheid en wit staat voor de vreugde om 
het eeuwige leven, waar we in geloven. 
 
Bij de tekening van Levien Verschage:   
 
Gelegen aan een rivier vol bedrijvigheid, 
een beweging die er alsmaar is, 
onder een lucht die symbool staat voor hen 
die zijn heengegaan als vogels in de vlucht, 
staat onze kerk centraal als een vriend 
die er altijd voor ons is. 
 


