
ORDE VAN DE DIENST 

ZONDAG 26 NOVEMBER 2017 
   in de Martinikerk van Bolsward 

 

Zondag ”Christus Koning” 
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

Herdenken van de overledenen       
Viering van het Heilig Avondmaal 

 
 

 
 

Thema:  “ Heer, laat ons binnen…!” 
 
Voorganger: ds. J. Ariesen 
Organist: Kees Nottrot 
Zang: De Martini Cantorij o.l.v. Doeke van Wieren 
Koororgel/Piano: Siebout Akkerman 
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VOORBEREIDING  
 

Orgelspel 
 

Welkom en mededelingen.    Stilgebed  
 

   - We gaan staan -  
 

Zingen: Psalm 43: 3 en 4  
 

3 O Here, God, kom mij bevrijden, 
 zend mij uw waarheid en uw licht 
 die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
 waar Gij mij woning wilt bereiden. 
 Geef dat ik door U opgericht 
 kom voor uw aangezicht. 
 

4 Dan ga ik op tot uw altaren, 
 tot U, o bron van zaligheid. 
 Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
 en dankbaar ruisen alle snaren 
 voor U die al mijn vreugde zijt 
 en eindloos mij verblijdt. 
 

Bemoediging en groet  
 

   - We gaan zitten -  
 

Gebed van toenadering       
 

Cantorij: Kyrie en Glorie    
 

       vertaling: Heer ontferm U, Christus ontferm U 
                         Ere zij God in de Hoge 
 

DE VIERING VAN DE GEDACHTENIS DER NAMEN 
 

Inleiding: 
We noemen de namen van hen die overleden zijn in onze gemeente.  
Wij gedenken hen en hun familie in stilte. 
Wij ontsteken een licht in onze duisternis.   
 

     - We gaan staan –  
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Cantorij:  Lied 103 e         
 

Laten de namen genoemd blijven van….. 
 

27 november  Tjebbe van Beets          74 jaar 
29 november  Baukjen Weersma-Zijlstra            80 jaar 
8 december  Arie Jacobus Notenboom        81 jaar 
20 december  Tjitske Trijntje Grunstra-Renkema       78 jaar 
4 januari    Alofje Hemstra-Boersma        95 jaar 
31 januari  Hiltje Boschma-Douma         94 jaar 
4 februari  Trijntje Kuiper-Twijnstra        90 jaar 
5 februari  Hiltje Nota           91 jaar 
9 februari  Jeltje Jellema-Heerschop        90 jaar 
25 februari  Tietje Posthuma          90 jaar 
8 maart   Johanna de Visser-de Roode        61 jaar 
16 maart   Botje Koopmans-Bouma        84 jaar 
12 mei    Rindert Baarda          81 jaar 
31 mei   Arjen Loonstra          75 jaar 
31 mei   Pierius Lycklama à Nijeholt        66 jaar 
10 juni   Anthonie Johannes Baan        90 jaar 
18 juni   Tini van der Wal-Abma         85 jaar 
29 juni   Tjitske de Boer-Kuipers         89 jaar 
21 juli   Hessel de Groot          66 jaar 
21 juli   Jantje Wagenaar-Sinnema        74 jaar 
4 augustus  Pjirkje de Boer          76 jaar 
31 augustus  Johanna Gerhardina Heeres-v.d.Woude   91 jaar 
6 september  Klaske Folkerts-Hylarides        89 jaar 
7 september  Antje de Boer-Krottje         85 jaar 
20 september  Akke Brandsma-van Wieren        87 jaar 
8 oktober  Antje Tjalsma-Hoekstra            89 jaar 
30 oktober    Willemien Hermanda Melanie de Liger    85 jaar 
6 november  Hinke van der Laan-Tiesma        92 jaar 
 
     Stilte 
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Zingen: Lied 103 e   Engels: Cantorij.  Nederlands: Allen 
 

Bless the Lord, my soul,  and bless God’s holy name, 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 

 Prijs de Heer, mijn ziel. En looft Zijn grote naam. 
 Prijs de Heer, mijn ziel. Ten leven leidt Hij mij. 
 

Ook voor niet bij name genoemde mensen…….. 
  ……ontsteken wij een licht en zijn wij een moment stil 
 

     Stilte 
 

Zingen: Lied 103 e     2 keer: Allen (Engels en Nederlands) 
 

   - we gaan zitten - 
 

Gedicht: “De mensen van voorbij”  (Hanna Lam) 
 

De mensen van voorbij, we noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij, we noemen ze bij name. 
Zo vlinderen ze binnen, in woorden en in zinnen 
en zijn wij even bij elkaar, aan ’t einde van het jaar. 
 

De mensen van voorbij, ze blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven, 
in liefde en 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 ! 
 

Bede  
 

Zingen: ZG 281: 1, 2, 5 en 6  (Melodie Lied 753) 
 

1    Heer Jezus, als een licht zijt Gij, gekomen in de nacht, 
      ons meer nog dan de dood nabij, vertroostend, ongedacht. 
 

2    Als Gij ons licht niet was geweest, dan was er slechts verdriet, 
      een wond die schrijnt en niet geneest, veel pijn – en anders niet. 
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3    Er is geen leven zonder zin, de dood is maar een poort, 
      geen einde maar een nieuw begin van vreugde ongestoord. 
 

4    Kom, Heiland, in die laatste nacht, verdrijf de angst en pijn,  
      zodat wij eenmaal thuisgebracht, voorgoed genezen zijn!   
                  

- Daarna gaan de kinderen naar de Kindernevendienst - 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gebed bij de opening van de Schrift   
 

Lezen: Matteüs 25: 1-13  
 

Zingen: Lied 751: 1, 4 en 5 
 

1 De Heer verschijnt te middernacht! 
 Nu is nog alles stil, 
 maar zalig hij die toch reeds wacht 
 en Hem begroeten wil. 
 

4 
Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 
zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet? 

5 
De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil... 
zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 

 

 

Verkondiging 
 

Zingen: Lied 749: 1 en 2 
 

1 ‘Op, waak op!’ zo klinkt het luide. 
 Wat wil dit roepen toch beduiden, 
 gij torenwachters van de tijd? 
 ‘Middernacht is aangebroken, 
 zijn uwe lampen wel ontstoken, 
 gij maagden, die de Heer verbeidt? 
 Gij slapenden, ontwaak, de bruidegom genaakt! 
 Halleluja, nu opgestaan!  Het feest breekt aan; 
 gij moet Hem ijlings tegengaan.’ 
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2 Sion hoort de wachters zingen, 
 zij voelt het hart van vreugd opspringen, 
 ontwaakt met spoed, staat haastig op. 
 Uit de hemel daalt Hij neder, 
 in waarheid sterk, in liefde teder: 
 haar licht verschijnt, haar ster gaat op. 
 Kom Heiland, ’s aardrijks kroon, Heer Jezus, ’s Vaders Zoon! 
 Zing hosanna,  kom altemaal  ter bruiloftszaal, 
 waar Hij ons roept aan ’t avondmaal. 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 

Pastorale mededelingen 
 

Voorbeden   
 

Inzameling van de gaven  1: Diaconie Binnenland      2. Kerk 
   Uitgang: Kerk In Actie ”Kinderen in de knel”: 
   Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind 
  

DE MAALTIJD VAN DE HEER 
 

Nodiging 
 

Zingen: Lied 340b “De Apostolische geloofsbelijdenis”   - Staande - 
 

“Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels 
en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, 
onze Here, die ontvangen is van de Heil’ge Geest, geboren uit de 
maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is 
gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten 
derden dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten 
hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de 
doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, 
algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, wederopstanding des vleses en een 
eeuwig leven. Amen. Amen. Amen.” 
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Tafelgebed: “Naar U zijn wij op weg”   
 

Vader naar U zijn wij op weg……….  
  …… mensen van wie wij afscheid moesten nemen,  
  en wij zingen U onze lof toe. 
 

Cantorij:  Sanctus en Benedictus   
 

Vertaling: “Heilig, God de heer der machten 
                    Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.   
       Hosanna in de Hoge.                
                   Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
    Hosanna in de Hoge”. 
 

Voortzetting van het tafelgebed 
 

Het “ONZE VADER” 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt,  
Uw naam worde geheiligd,  
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.  
En leid ons niet in verzoeking  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk,  
en de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid. Amen. 
 

Cantorij: ”Agnus Dei”   
 

Vertaling:  
“Lam Gods dat de zonden der wereld draagt, ontferm U over ons 
  Lam Gods dat de zonden der wereld draagt, geef ons Uw vrede.”     
 

Vredegroet 
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Delen van brood en wijn 
 

Orgelspel en Cantorij zingt: Lied 256  Bleib mit deiner Gnade bei uns. 
Ave verum corpus  -  W.A. Mozart 
 

Dankgebed 
   - Wij gaan staan - 
 

Slotlied: Melodie lied 416   Allen: 1, 2 en 4.  Cantorij vers 3. 
 

1 Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
 wol oant wersjen oer ús weitsje, 
 lit gjin kwea ús rigen reitsje. 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 

2 Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
 wol ús mei Jo wjukken hoedzje, 
 stypje as de stoarmen woedzje. 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 

3 Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
 Wol de wegen foar ús sljochtsje, 
 ús net nei ús sûnden rjochtsje. 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 

4 Hear, wês mei ús oant in oare kear, 
 as wy wurch en warleas binne, 
 lit ús dan troch Jo oerwinne. 
 Hear, wês mei ús oant in oare kear. 
 

Heenzending en Zegen.    AMEN, AMEN, AMEN 
 
 

Na de dienst is gelegenheid naar de Gedachtenistafel te gaan, 
ook kan men zelf een licht ontsteken.  Daarbij zijn de families  
van de overledenen als eerste genodigd.  
Zij nemen het gedachtenissteentje van hun familielid mee. 
Ook kunt u met ons een kopje koffie / thee blijven drinken. 


