
~ 1 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



~ 2 ~ 

 

  



~ 3 ~ 

 

Dankdienst voor Herman Morael 
 
 
Zondag 18 oktober 2020 

 
 

Protestantse Kerk Brugge 
 
 
Voorganger: Ds. Jannica de Prenter 

Ouderling: Mevr. Anneke Klifman 
Diaken: Dhr. Jan van Groenigen 
Cantor: Mevr. Gaby Labeur 

Orgel:  Dhr. Dimos de Beun 

   

 
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse Kerk Brugge 

wensen wij u een gezegende dienst! 

 
 
 
  



~ 4 ~ 

 

 
 



~ 5 ~ 

 

Dienst van de voorbereiding 
Plechtige binnenkomst met orgelmuziek – we staan recht - 

Woord van welkom en mededelingen 

Stil gebed, bemoediging en groet 

Lied 981 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 

Cantor en samenzang 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zolang de mensen woorden spreken, 

zolang wij voor elkaar bestaan, 

zolang zult Gij ons niet ontbreken, 

wij danken U in Jezus’ naam. 

5. Daarom moet alles U aanbidden, 

uw liefde heeft het voortgebracht, 

Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 

o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

Meditatie: ‘voor alles een tijd’ 

Drempelgebed 
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Gedicht: ‘Voorbij’ 

Voorbij... 

is, eer het woord voluit 

mijn tonge ontvalt, het vlerkgeluid 

des vogels die al dorpen wijd 

van hier is, haast in geenen tijd. 

Voorbij, 

zoo vaart het stoomgetuig, 

met vier- en vonk- en rookgespuig, 

de schenen af, één stonde, en is 

verdwenen in de duisternis. 

Voorbij, 

zoo zie ‘k de schaduw langs 

de stappen gaan mijns wandelgangs, 

en schielijk al ‘t nieuwe akkergroen, 

gemeten verre, in ‘t donker doen. 

Voorbij, 

zoo vaagt een striepken licht 

de valsterre over ‘t aangezicht 

des nachts; en ik... ‘k en zie daarvan 

geen speur, eer zesse ik tellen kan. 

Voorbij, 

o God, uitgespaard, 

gaat alles heen- en tendenwaard; 

gaat al dat is of was voorbij: 

gij zijt alleene en blijft God, Gij! 

Guido Gazelle 1898 
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Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van de Schrift 

Eerste lezing: Prediker 3:1-8 

Lied 845 ‘Tijd van vloek en tijd van zegen’ 

Liedrecitatie, op de achtergrond klinkt zachtjes de melodie 

1. Tijd van vloek en tijd van zegen 

tijd van droogte, tijd van regen, 

dag van oogsten, tijd van nood, 

tijd van stenen, tijd van brood. 

Tijd van liefde, nacht van waken, 

uur der waarheid, dag der dagen, 

toekomst die gekomen is, 

woord dat vol van stilte is. 

2. Tijd van troosten, tijd van tranen 

tijd van mooi zijn, tijd van schamen, 

tijd van jagen, nu of nooit, 

tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen, zin vergeten, 

nergens blijven, niemand weten, 

tijd van kruipen, angst en spijt, 

zee van tijd en eenzaamheid. 

Wie aan dit bestaan verloren, 

nieuw begin heeft afgezworen, 

wie het houdt bij wat hij heeft 

sterven zal hij ongeleefd. 

Tijd van leven om met velen 

brood en ademtocht te delen – 

wie niet geeft om zelfbehoud, 

leven vindt hij honderdvoud. 
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Tweede lezing: Prediker 9:7-10 

Psalm 90 ‘Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen’ 

Solo door cantor 

1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 

Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 

wij zijn in uw ontferming opgenomen. 

Wij mogen bouwen op de vaste grond 

van uw beloften en van uw verbond. 

3. O Here God, Gij wendt het mensenleven 

om het weer aan het stof terug te geven. 

Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder. 

Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder 

als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog 

gelijk de dag van gisteren vervloog. 

7. Wend u tot ons, keer ons weder, Here, 

hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren? 

Schenk ons het morgenrood van uw genade, 

dan prijzen wij voortaan uw grote daden. 

Vergun uw volk, na jarenlange druk, 

nu vele jaren zorgeloos geluk. 

Evangelielezing: Mattheüs 11:25-29 

Fluitsolo 

Preek 

Orgelspel – Fantasie op ‘Neem heer mijn beide handen’ 

(Johannes de Heer) 

  



~ 9 ~ 

 

Lied 704 ‘Dank, dank nu allen God’ 

Cantor en samenzang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Die eeuwig rijke God  3 Lof, eer en prijs zij God 

moge ons reeds in dit leven  die troont in ’t licht daarboven. 

een vrij en vrolijk hart  Hem, Vader, Zoon en Geest 

en milde vrede geven.  moet heel de schepping loven. 

Die uit genade ons   Van Hem, de ene Heer, 

behoudt te allen tijd,   gaf het verleden blijk, 

is hier en overal   het heden zingt zijn eer, 

een helper die bevrijdt.  de toekomst is zijn rijk. 
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Dienst van de gebeden en gaven 
Dankgebed en voorbeden 

Allen: Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, 

gelijk in de hemel als 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 den boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht en de heerlijkheid 

tot in der eeuwigheid.  

Amen. 
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Luisterlied: BWV 244 ‘Wenn ich einmal soll scheiden’ 

J.S. Bach - Mattheüspassie 

Dankwoord door Hugo Morael 

Zending en zegen 

Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 

Cantor en samenzang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Orgelspel 
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