
 

 

 

Liturgie voor 20 november 2022 
de laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Onze namen staan geschreven in de holte van Uw hand 
als een teken dat ons leven in U, Heer, is ingeplant. 

Steeds als Gij Uw handen opent, zien Uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij Uw belofte een volkomen nieuw bestaan. 
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Welkom  en aansteken van de kaarsen  
Muziek 
Gebed  
Bijbellezing: Psalm 91 – een bewerking  
 
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 geluk zult zien. 
 
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. 
 
Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht (Lied 221: 1 en 3) 
 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen geslagen, 
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. 
 
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. 
 
Gedachtenis 
Moment van stilte 
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Gedicht: Waar zal je zijn? 
 
Waar zal je zijn? 
In het geheim van de sterren, 
waar we samen naar kijken? 
Of misschien in het lied van de wind? 
En als het herfst wordt 
in die kwetsbare tint 
van vallende bladeren? 
 
Waar zal je zijn, 
als we zwijgzaam van verdriet 
opnieuw je voetsporen horen? 
En hoe je zachtjes de deur sluit 
Zoals gewoonlijk? 
En toch, vinden wij je niet. 
 
Misschien heb je ergens 
Iets achter gelaten? 
We zullen je, net als voorheen, 
Bij je naam noemen. 
Alleen wat zachter, 
hoewel de stilte zelden zo hard valt. 
De dingen staan roerloos, 
en jouw plaats aan tafel 
Bleef nimmer zo leeg. 
 
Maar geef een teken. 
Knipoog of leg een hand 
op een schouder, 
wanneer je een ogenblik 
met ons meeloopt. 
 
Zo ver kan je nooit 
van ons weggaan, 
dat er geen glimp van jou 
meer zou zijn. 
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We zingen: Onze namen staan geschreven (mel. Lied 730, tekst: Hans Mudde) 
 
1. Onze namen staan geschreven 
in de holte van Uw hand 
als een teken dat ons leven 
in U, Heer, is ingeplant. 
Steeds als Gij Uw handen opent 
zien Uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij Uw belofte 
een volkomen nieuw bestaan. 

2. Laat ons in de stilte groeien 
totdat op de jongste dag 
onze namen openbloeien 
op Uw goddelijk gezag. 
Dan gebeurt wat wij nu dromen 
dat wij in Uw louter licht 
tot U nader mogen komen 
aangezicht tot aangezicht. 

 
Gezamenlijk uitgesproken Onze Vader  
 
Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alszo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
Leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. 
Tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
Zegen  
 

De nabestaanden worden uitgenodigd  
om het steentje met de naam op te halen en mee te nemen. 

 
Voor wie dat wil is er gelegenheid  

om een lichtje aan te steken voor een overleden dierbare. 
 

Voor de nabestaanden is er gelegenheid om koffie of thee te blijven drinken. 
 

De collecte bij de uitgang is bestemd voor het deelkastje Sneek. 
 


