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Donderdag 31 december 2020 

Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Schoonhoven 
 

 
 
Voorganger: ds. Annemarie Roding - Schilt 
Organist: Jaap den Besten 



 

Orgelspel 

 
Piet wordt binnengedragen 
 
 
Welkom 
 
 
Stil gebed 
 
 
Bemoediging en groet 
 
 
Aansteken van de kaarsen 
Door Ilse en Dagmar 
 
 
Orgelkoraal: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ   
J.S. Bach (BWV  639) 
 
 
Woorden van gedachtenis 
Door Ineke en Pieter-Wim 
 
 

  



Zanggroep zingt: LvdK 487: 1, 3 
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt - 
zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
zo zult Hij uw beminden overkomen. 
 
 
Gebed 
 
 
Eerste lezing: enkele fragmenten uit Psalm 72  
Voor kleine mensen is hij bereikbaar 
hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen  
hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 
 
Hij zal opkomen voor de misdeelden 
hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon. 
 
Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens. 
 



Tweede lezing: Romeinen 8: 18–25  
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen 
verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal 
worden geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar 
uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20Want de 
schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar 
door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft 
hoop gekregen, 21omdat ook de schepping zelf zal worden 
bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de 
vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22Wij 
weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht 
en lijdt. 23En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de 
Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in 
afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de 
verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn we 
gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou 
het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan 
zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven 
we in afwachting daarvan volharden. 

 
Zanggroep zingt: NLB 756: 1-6 
1. Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
2. Waar blijft het overlang 
beloofde land van God, 
waar liefd' en lofgezang 
verdrijven leed en dood? 
 
3. Dat land, het ons vanouds 
vertrouwde Kanaan, 
waar God zijn stad herbouwt; 
Sion waar zijt ge dan? 
 



4. Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
 
5. Dat alle tirannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie 
dan zal het vrede zijn! 
 
6. Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 
 
 

Overweging 
 
 

Zanggroep zingt: Psalm 68: 7 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Heere Heere doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
 
 

Orgelkoraal:  Wachet auf, ruft uns die Stimme  
J.S. Bach, BWV 645     



Dankzegging en voorbeden 
 

 
Woorden van gedachtenis  
Door Gerrit 
 

 
Zanggroep zingt: NLB 221 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heengeslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
  
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
  
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
 

Zegen 
 
 

Uitgeleide 
Tijdens de uitgeleide klinkt:  
Air on the G string uit suite nr. 3 BWV 1068  - J.S. Bach 



Op de begraafplaats 

 
Enkele woorden 
 
 

Namens Aurelie 
Door Ilse 
 
 

Geloofsbelijdenis 
 

 
Teraardebestelling 
 

 
Onze Vader 
Onze Vader Die in de Hemelen zijt,  
Uw Naam worde geheiligd;  
Uw Koninkrijk kome;  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de Hemel als 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.  
 
 

-- 
 

 
Laatste groet 


