
 
LITURGIE 

voor de eredienst  
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar,  

22 november 2020 om 10.00 uur,  
Hervormde kerk te Oud-Vossemeer. 

 
 

In deze dienst herdenken wij hen die van ons zijn heengegaan:  
 

dhr J.G.C. Geuze 
mevr P.M. Klippel-van Driel 

dhr J.A. Deurloo 
dhr L.C. Klippel 

mevr A.J.C. Stoutjesdijk-de Wilde 
 

Voorganger: ds. Th.W.H. van der Heijden 
Organist: Sam Everaers 

 



 
Orgelspel. 
 
Welkom en mededelingen. 
 
Zanggroep: Psalm 147: 1.  
 
 1. Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;  
   Hoe goed is 't onzen God te prijzen! 
   't Betaamt ons psalmen aan te heffen,  
   Die lief'lijk zijn, en harten treffen.   
   De HEER' wil ons in gunst aanschouwen, 
   Hij wil Jeruzalem herbouwen,  
   Vergâren en in vreê doen leven, 
   Hen, die uit Isrel zijn verdreven. 
 
Stil gebed (we gaan staan) 
   
Bemoediging en groet. 
 
Aanvangstekst Openbaring 21: 4  (we gaan zitten) 
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet 
meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. 
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 
 
 
Zanggroep: Psalm 147: 2. 
 
2.Hij heelt gebrokenen van harte, 
   En Hij verbindt z' in hunne smarte,  
   Die in hun zonden en ellenden,  
   Tot Hem zich ter genezing wenden.  
   Hij telt het groot getal der starren,  
   Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren.  
   Hij roept dat talloos heir te zamen  



 
   En noemt die alle bij haar namen. 
Gebod en genadeverkondiging 
 
Zanggroep: Psalm 32: 3. 
 
3. 'k Bekend',o HEER', aan U oprecht mijn zonden, 
   'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. 
   Maar ik beleed na ernstig overleg 
   Mijn boze daân: Gij naamt die gunstig weg. 
   Dies zal tot U een ieder van de vromen, 
   In vindenstijd met ootmoed smekend komen. 
   Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, 
   Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing:  Psalm 73: 1-6; 21-28. 
 
Een psalm van Asaf. 
1. Ja, God is goed voor Israël, voor hen die zuiver van hart zijn.  
2. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden, mijn 
schreden waren haast uitgeschoten,  
3. want ik was jaloers op de dwazen, toen ik de vrede van de 
goddelozen zag.  
4. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien, en hun kracht is fris.  
5. Zij verkeren niet in moeiten, zoals andere stervelingen, en worden 
niet gekweld met andere mensen.  
6. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek, het 
geweld bedekt hen als een mantel. 
 
21. Toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld 
werd,  
22.  hoe onverstandig was ik toen, ik wist niets! Ik was een redeloos 
dier bij U.  



 
23. Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand 
gegrepen.  
24. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid 
opnemen.  
25. Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens 
vreugde in op de aarde.  
26. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn 
hart en voor eeuwig mijn deel.  
27. Want zie, wie zich ver van U houden, zullen omkomen; U verdelgt 
allen die als in hoererij U verlaten.  
28. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik 
neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te 
vertellen. 
 
 
Tekst:  Psalm 73: 23, 24. 
23. Niettemin zal ik voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand 
gegrepen.  
24. U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid 
opnemen.  
 
 
Verkondiging 
 
Zanggroep:  Psalm 73: 12, 13. 
 
12. 'k Zal dan gedurig bij U zijn,  
   In al mijn noden, angst en pijn;  
   U al mijn liefde waardig schatten,  
   Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!  
   Gij zult mij leiden door Uw raad,  
   O God, mijn heil, mijn toeverlaat;  
   En mij, hiertoe door U bereid,  
   Opnemen in Uw heerlijkheid.  



 
  
13. Wien heb ik nevens U omhoog, 
   Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog 
   Op aarde nevens U toch lusten?  
   Niets is er, waar ik in kan rusten.  
   Bezwijkt dan ooit in bitt're smart  
   Of bangen nood mijn vlees en hart,  
   Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed  
   Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.  
 
   
Herdenking van hen die ons voorgingen. (we gaan staan) 
Met liefde en respect noemen we de namen van hen die in het 
afgelopen kerkelijk jaar van ons zijn heengegaan:  
 
Jacobus Gerard Cornelis Geuze 
geboren 19 oktober 1944 
overleden 25 november 2019 op de leeftijd van 75 jaar 
 
Pieternella Maria Klippel-van Driel 
geboren 31 oktober 1930 
overleden 6 januari 2020 op de leeftijd van 89 jaar 
 
Jacobus Andreas Deurloo 
geboren 19 juli 1944 
overleden 13 mei 2020 op de leeftijd van 75 jaar 
 
Leendert Cornelis Klippel 
geboren 10 juni 1926 
overleden 19 augustus 2020 op de leeftijd van 94 jaar 
 
Anna Jacoba Catharina Stoutjesdijk-de Wilde 
geboren 22 november 1925 
overleden 26 augustus 2020 op de leeftijd van 94 jaar 
 



 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en 
der aarde. 
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den 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 den Heiligen Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der 
heiligen;  
Vergeving der zonden; 
Wederopstanding des vleses; 
En een eeuwig leven. 
 
Moment van stilte (staande) 
 
 

Zanggroep: Gezang 178: 5. 
 
5.   Jezus Christus is gestorven, 
     is verrezen ook voor mij, 
     heeft de zegepraal verworven 
     en het leven, ook voor mij. 
     Aan Gods rechterhand gezeten, 
     zal Hij nimmer mij vergeten, 
     maar, uit deernis met mijn lot, 
     treedt Hij voor mij in bij God. 
 
(we gaan zitten) 



 
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader 
Zanggroep: Slotlied:  Gezang 178: 7. (staande)  
7.   Ruwe stormen mogen woeden, 
     alles om mij heen zij nacht, 
     God, mijn God zal mij behoeden, 
     God houdt voor mijn heil de wacht. 
     Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
     zijne liefde blijft mij leiden: 
     door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
     voert Hij mij in 't eeuwig licht. 
 
ZEGEN. 
 

Collecten bij de uitgangen zijn voor Kerk en Eredienst, en voor het 
IZB-project Rotterdam-Spangen. 
Dit project is een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse 
wijk Spangen. ‘Geloven in Spangen’ kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, 
dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Ze 
weten zich geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke 
gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk Spangen. Daarom werken ze graag 
samen met anderen waarbij we geloven dat die ander geliefd is door God, 
onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke 
of geestelijke gezondheid, etc. In de projecten staan dan ook de onderlinge relaties 
centraal. 
U kunt uw bijdrage ook overschrijven naar het rekeningnummer NL26 RABO 0302 
206 191 van de IZB onder vermelding van “Spangen”. 
 
De nabestaanden van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar van ons  
heengingen krijgen voor in de kerk een herinneringssteen met de 
naam van de overledene.  
Bij afwezigheid zal de steen worden bezorgd bij de contactpersoon. 
 
  

                            


