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Voor de dienst luisteren we naar 
You can’t always get what you want – The Rolling 
Stones 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder – 
Ramses Shaffy 
 
Welkom 
 
Aanvangslied: Let her go – Passenger 
Well you only need the light when it's burning low 
Only miss the sun when it starts to snow 
Only know you love her when you let her go 
Only know you've been high when you're feeling low 
Only hate the road when you're missing home 
Only know you love her when you let her go 
And you let her go 
 
Je hebt het licht pas nodig als het zachtjes brandt 
Je mist de zon pas als het begint te sneeuwen 
Je weet pas dat je van haar houdt als je haar hebt 
laten gaan 
Je herkent je pieken pas, als je in een dal zit  
Je haat de weg pas als je je thuis mist 
Je weet pas dat je van haar houdt als je haar hebt 
laten gaan, en je liet haar gaan 
 
Groet en bemoediging 
 
Kyriëgebed 
 
Pompeii – Bastille (Judith vertelt) 
I was left to my own devices 
Many days fell away with nothing to show 
And the walls kept tumbling down 
In the city that we loved 
Great clouds roll over the hills 
Bringing darkness from above 
But if you close your eyes  
Does it almost feel like  
Nothing's changed at all?  
And if you close your eyes  
Does it almost feel like  
You've been here before?  
 
Ik was aan mijn eigen lot overgelaten 
Vele dagen gingen voorbij waarop niets gebeurde 
En de muren bleven instorten 
In de stad, waarvan we hielden 
Grote wolken rolden over de heuvels 
Duisternis van boven brengend 
Maar als je je ogen sluit 
Voelt het dan bijna niet 
Alsof er helemaal niets veranderd is? 
En als je je ogen sluit 
Voelt het dan niet bijna 
Alsof je eerder hier bent geweest? 
 
 

Inleiding op de dienst 
 
You Say – Lauren Daigle (Gerlof vertelt) 
You say I am loved when I can't feel a thing 
You say I am strong when I think I am weak 
You say I am held when I am falling short 
When I don't belong, oh You say that I am Yours 
And I believe, oh I believe 
What You say of me 
I believe 
 
Je zegt dat ik geliefd ben als ik niets kan voelen 
Je zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik zwak ben 
Je zegt dat ik vastgehouden word als ik tekort schiet 
Als ik er niet thuis hoor, zeg je dat ik de jouwe ben 
En ik geloof, oh ik geloof 
Wat U van mij zegt 
ik geloof 
 
Rondom het woord 
 
Gebed ter inspiratie 
 
Prediker 3: 1-15 
 
Sign of the times – Harry Styles (Mirjam vertelt) 
Just stop your crying 
Have the time of your life 
Breaking through the atmosphere 
Things look pretty good from here 
Remember everything will be alright 
We could meet again somewhere 
Somewhere far away from here 
 
Stop nu maar met huilen 
Heb de tijd van je leven 
Breek door de atmosfeer 
En de dingen zijn best wel goed vanaf hier 
Onthoud, alles komt goed 
We kunnen elkaar ergens weer treffen 
Ergens hier ver vandaan 
 
Verhalen: Waar word je door geraakt? 
 
Let it be – The Beatles 
When I find myself in times of trouble, Mother Mary 
comes to me 
Speaking words of wisdom, let it be…………….. 
I wake up to the sound of music, Mother Mary comes 
to me 
Speaking words of wisdom, let it be 
 
In tijden dat ik het moeilijk heb 
Komt Moeder Maria naar mij 
En spreekt woorden van wijsheid, laat het los……… 
Ik word wakker met het geluid van muziek 
Moeder Maria spreekt tot mij 
Spreekt woorden van wijsheid, laat het zo zijn 
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Op weg naar gaven en gebeden 

If you could see me now – The Script (Marte 
vertelt) 
I'm tryin’ to make you proud 
Do everything you did 
I hope you're up there with God 
Saying that's my kid 
 
I still look for your face in the crowd 
Oh if you could see me now  
Would you stand in disgrace or take a bow 
Oh if you could see me now  
If you could see me now would you recognize me 
Would you pat me on the back or would you criticize 
me 
Would you follow every line on my tear stained face 
Put your hand on my heart that's was cold as the day 
you were taken away 
 
Ik probeer je trots te maken 
Doe alles wat jij deed 
Ik hoop dat je boven bent bij God 
En zegt, dat is mijn kind 

Ik zoek nog steeds naar je gezicht in de menigte 
Oh, als je me nu kon zien 
Zou je daar staan vol schaamte of een buiging 
maken 
Oh, als je me nu kon zien 
Als je me nu kon zien, zou je me herkennen 
Zou je me een schouderklopje geven of me 
bekritiseren 
Zou je elke lijn volgen op mijn betraande gezicht 
Leg je hand op een hart dat koud was, als de dag 
waarop je weggenomen werd 
 
Gebeden – stil gebed - Onze Vader 
 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en 
de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’. 
 
Een kaarsje 
 
Kan ik iets voor je doen – De Dijk 
Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn 
In dit wrange seizoen, met zijn kruipend venijn 
Kan ik iets voor je zijn, met een blik een gebaar 
Met een arm om je heen, of een hand uit je haar 
Kan ik iets voor je zijn, in je grote gemis 

Omdat wie je zo liefhad, er nu niet meer is? 
Kan ik iets voor je doen? Met een blik met een woord 
Dat doet denken aan toen, dat je even weer voort? 
Is er iets wat je wilt, wat je stilte verstoort 
In het kaal en het kil, wat je graag van me hoort 
Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent, wil ik graag voor je zijn 
 
Kan ik iets voor je doen? Misschien een lied een 
gedicht 
Dat je wanhoop benoemt en je last iets verlicht?  
Waar je droevig van wordt maar toch huilend om 
lacht 
Dat je dagen verkort, dat je nachten verzacht 
Is er iets wat ik doen kan, wat troost in je verdriet? 
Want straks moet je weer verder, ook al wil je nog 
niet 
Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn? 
Wat iets voor je betekent, zou ik graag voor je zijn 
Kan ik iets voor je zijn, een soort arm om je heen? 
Zodat het iets minder schrijnt en je niet zo alleen? 

Inzameling van de gaven 
 
Boulevard of broken dreams – Greenday 
I walk a lonely road 
The only one that I have ever known 
Don’t know where it goes 
But it’s home to me and I walk alone 
I walk this empty street 
On the boulevard of broken dreams 
Where the city sleeps 
And I’m the only one and I walk alone 
 
Ik loop over een eenzame straat 
De enige die ik ooit gekend heb 
Weet niet waar hij naar toe gaat 
Maar het is thuis voor mij en ik loop alleen 
Ik loop over deze lege straat 
Op de Boulevard van Gebroken Dromen 
Als de stad slaapt 
En ik ben de enige en ik loop alleen 
 
Zegen – An Irish Blessing 
Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen. 
Moge de wind je altijd in de rug hebben. 
Moge de zon warm schijnen op je gezicht. 
…de regen zacht op je velden vallen. 
Totdat wij elkaar weer ontmoeten: 
moge God je bewaren in de palm van zijn hand. 

Aan deze dienst verleenden hun medewerking: 
‘’Brand New’’ (Judith, Marte, Mirjam, Bram, Thijs, 
Menno) 
Gast-celliste Rosa van Dijk 
Gast-zanger Jan Berhard Dijkstra 
Voorganger Cor Baljeu 
Gastsprekers: Gerlof van Rheenen, Systke 
Nijmeijer, Hans van Eerbeek 
Organisatie Arjen en Janke Verheij 


