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U/jij kunt vóór de dienst zelf een kaarsje aansteken en op de liturgische tafel plaatsen.
Daarnaast is het mogelijk om de naam van een geliefde op een kaartje te schrijven en in de
schaal te leggen.

Bij de bloemschikking: Op de gedenktafel staan 11 kaarsen. Zij weerspiegelen de
herinnering aan hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Daarbij de witte steentjes waarop
hun namen staan geschreven. Wit is de kleur van de opstanding, de geborgenheid in het
Licht. Het handvormige blad vertelt dat we ons gedragen mogen weten door de Levende die
ons doorgrondt en kent. Het groen van de klimop-ranken symboliseren hoop en Gods trouw.
Klimop verwijst tevens naar verbondenheid. Het paarse doek en de paarse bloemen vertellen
van rouw.
Op de spiegel op de liturgische tafel is een grote witte kaars aangestoken ter nagedachtenis
aan alle overledenen die niet bij name genoemd worden. Daaromheen de ‘lichtjes van
herinnering’ die door nabestaanden vóór de dienst al zijn aangestoken. In de schaal liggen de
kaartjes met de naam van een geliefde erop geschreven.
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom
Intochtspsalm 91a: 1,2,3
1.

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.

3.

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.

2. 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.

Een moment om stil te worden voor God
Bemoediging en groet
Vrg.:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gem.:
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Vrg.:
Die trouw is aan wat Hij begon
Gem.:
in leven en in sterven, ja, tot in eeuwigheid.
Vrg.:

Gem.:

Genade en vrede voor u en voor jou
Van God die ons liefdevol omringt
En van Jezus Christus die ons bevrijdt
Amen

Openingstekst: Openbaring 21: 1-6a

(Gemeente gaat zitten)

We luisteren naar NLB 221
Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals 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.
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.
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.
DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Schriftlezing: Exodus 3:13-15
Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun
voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik
dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de
Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’ 15Ook zei hij tegen Mozes:
‘Zeg tegen hen: “De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd
heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’”
13

Evangelielezing: Johannes 20:11-16
11

Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze
twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de
plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei:
‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14Na
deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus
was. 15‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was en
zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem
meenemen.’ 16
Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’

We luisteren naar: Nog voor wij woorden hebben – 1, 3 en 4
(tekst Sytze de Vries-melodie NLB 968)
3.
Nog voor wij kunnen heten
1.
Nog voor wij woorden hebben
hebt Gij ons al gekend,
vat Gij ons in het oog.
genoemd en aangesproken,
Meer dan wij durven dromen
tot liefde voorbestemd.
houdt Gij ons leven hoog.
Nooit raken wij verzwegen
Gij brengt Uzelf ter sprake
maar worden als het kind
als toekomst ongedacht,
dat, bij zijn naam geroepen,
verzadigt ons verlangen
een nieuw vertrouwen vindt.
dat op de vrede wacht.
4.

Nog voor wij kunnen vragen
hebt Gij ons al gehoord.
Nog voor wij wegen weten
wijst Gij ons zelf het spoor.
Uw lamp voor onze voeten
geeft dan het volle zicht.
Gij wacht ons aan de einder
als horizon van licht.

Overdenking
Muziek
DIENST VAN DE GEDACHTENIS
We luisteren naar: Vergeet niet hoe wij heten
Willem Barnard / mel. ‘Beveel gerust uw wegen’
1.

Vergeet niet hoe wij heten:
naar U zijn wij genoemd.
Zoudt Gij ons niet meer weten
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een paasdag die ons wenkt.

2.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot u, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
tot die Dag aan zal breken
waarop het wachten is.

Gedachtenis aan de gestorvenen
Wij steken een kaars aan ter gedachtenis aan allen die ons zijn voorgegaan
Gedachteniswoorden,
waarna wij een kaars aansteken ter gedachtenis aan hen die in het voorbije kerkelijk jaar
gestorven zijn uit ons midden.
We zingen en lezen de woorden van het gedicht van Gonny Luijpers
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gezegd, om wat is verzwegen,
de rafels van je hart omdat je bent gesleten.

Om je wezen zwak en sterk,
leven is een mensenwerk.
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,
wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn
voor wie mensen moeten zijn.
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om je vasthoudendheid, om angsten in het donker
de pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten
je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil
van wie mensen mogen zijn.
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam “Ik zal er zijn”.
Blijf geborgen in Zijn naam.
Wees als een mens gezegend
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Moment van stilte wat overgaat in zacht orgelspel
We noemen de namen op de naamkaartjes die de afgelopen dagen zijn opgeschreven en
luisteren vervolgens naar “vergeet niet hoe wij heten”

3.

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
In duizenden gebeden
komt heel uw liefde saam.
Gij zijt voor ons gebroken,
Gij zijt voor ons het licht,
Gij hebt uw woord gesproken,
zo zien wij uw gezicht.

BERICHT VAN OVERLIJDEN
NLB 886
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, die wij afsluiten met stil gebed en het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel als zo 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 de boze
Want van U is het Koninkrijk
En de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen.
We luisteren naar NLB 634 U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer

is. Geef ons dan te leven in het nieuwe
licht, wil het woord ons geven dat hier
vrede sticht: U zij de glorie,
opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen: ( gevolgd door een driemaal gezongen: AMEN. )
Bij de uitgang is er gelegenheid om uw gaven te geven.
1. Pastoraat-omzien naar mensen (Kerk in actie) 2. Jeugdwerk eigen gemeente
De naasten van de genoemde overledenen mogen het steentje en de kaars mee naar huis
nemen.

