
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN

Zondag 7 november 2021
In De Fontein

OM TE BEGINNEN



Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Moment van stilte
Openingslied In het huis van de Eeuwige  
Vijftig liederen van Chris Fictoor cantorij strofen, allen refrein

Refrein
In het huis van de Eeuwige kom ik tot rust.

2. Velen mochten ons hier voorgaan,
    zochten ziel en zaligheid,
    midden tussen mensen in staan,
    meebewegen met wie lijdt.
    Troost geboden aan wie rouwen,
    zin te vinden, stille taal,
    zegening voor wie er trouwen,
    diep geraakt door elk verhaal.

Refrein

3. Ruimte voor de rituelen,
    overwogen, woord voor woord;
    heiligdom van breken, delen,
    waar het bidden wordt gehoord.
    Hoog gewelf om in te wonen,
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    als Gods Huis voor elke tijd;
    maaltijd, lezen, zingen, nonen,
    uren voor de eeuwigheid.

Refrein

4. Waar de Schriften, de profeten,
    evangelies, eeuwenoud,
    leidraad vormen en geweten,
    wordt een Huis van hoop gebouwd.
    Licht en liefde, niet te doven,
    hier gedragen, als voorheen;
    levensteken van geloven,
    brengt ons samenzijn bij-Een.

Refrein

Bemoediging
v Onze hulp is de Naam van de ENE
g die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw blijft tot in eeuwigheid
g en niet laat varen het werk van zijn handen.

Gezongen drempelgebed eerst cantorij, dan allen
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Gebed om ontferming besloten met Kyrie LB 301k

Glorialied Gij zijt de zin van wat wij zijn LB 760

2. Gij gaat in ’t donker voor ons uit
    en niemand stuit
    uw grote gang
    de eeuwen door, een wereld lang.
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3. Al dwalen we ook ten dode af  
    tot over ’t graf,                           
    voorgoed zijt Gij                        
    ons met uw tederheid nabij.       

4. Wij keren allen tot U weer,
    beminde Heer
    en grote God.
    Hoe liefelijk is dan ons lot.

5. Als alles nieuw wordt voor ons oog,
    de hemel hoog,
    de aarde wijd
    glanzen van onvergankelijkheid.

6. Als in het vorstelijke licht
    voor uw gezicht
    wij blinkend staan
    met witte waarheid aangedaan.

RONDOM HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

Lied Kom adem ons open ZZZ 676
eerst cantorij, vervolgens allen 

Epistellezing Openbaring 7, 2-4 en 9-17
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Lied Heer geef mij vleugels dat ik reis LB 798 
vers 1c, 2a, 3c, 4a, 5a

2. Die leden in hun aardse tijd
    aan twijfel, zonde en vrees,
    die mensen met verdriet en strijd,
    als wij zijn, zijn geweest.

3. Ik vraag hen hoe het hiertoe kwam:
    een zegepraal zo groot.
    Wij danken, zeggen zij, het lam,
    wij leven uit zijn dood.

4. Wij zijn zijn voetstap nagegaan,
    zijn liefde leidde ons voort.
    Wij kwamen in de hemel aan
    bij God, ons levend woord.

5. Hem die als gids ons voorging prijst
    ons lied, Hij leidt ons nog.
    De wolk van de getuigen wijst
    dezelfde weg omhoog.
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Evangelielezing Matteüs 5, 1-10

Gezongen acclamatie Gelukkig die het woord hoort GvL 270b
eerst cantorij, vervolgens allen

Overweging
Orgel- en fluitspel

DE GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN

Woorden ter inleiding bij het noemen van de namen
Lied Wij noemen U de namen ZZZ 79 vers 1c, 2a

1. Wij noemen U de namen
    van hen met wie wij samen
    het leven mochten gaan,
    Nu zij ons zijn ontvallen,
    lijkt leven te versmallen
    tot koud en eenzaam voortbestaan.

2. O Eeuwige, laat merken
    wat liefde kan bewerken
    hier in vertrouwde kring.
    Laat niet ons hart verkillen,
    maar ons verdriet verstillen
    tot dierbare herinnering.
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De namen van de gestorvenen worden genoemd 
afgewisseld met het zingen van Bewaar in uw liefde ZZZ 26 
eerst c, dan allen

Nabestaanden steken een waxinelichtje aan tijdens het zingen 
van dit refrein

Uitnodiging aan allen om een kaars ter gedachtenis aan te 
steken

Wilt u de kaarsen vanaf de achterkant van de bak in het zand 
steken?

Orgel- en fluitspel

Lied Als alles stilte wordt ZZZ 249 vers 1c, 2a, 3c, 4a, 5c,
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2.  Als alles stilte wordt
     mijn laatste brood gedeeld
     geen honger meer naar meer
     ben jij mij dan nabij

3.  Als alles stilte wordt
     gezongen is mijn lied
     tot aan de laatste noot
     ben jij mij dan nabij

4.  Als alles stilte wordt
     en wenken mij van ver                                
     die ik heb liefgehad                        
     ben jij mij dan nabij

5.  Als alles stilte wordt
     mijn adem gaat voorbij
     mijn warmte is geweest
     ben jij mij dan nabij

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden en stil gebed
Acclamatie (eerst cantorij, dan allen):

 

Onze Vader
            Onze Vader die in de hemel zijt,
            Uw naam worde geheiligd.
            Uw koninkrijk kome.
            Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
            Geef ons heden ons dagelijks brood.
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            En vergeef ons onze schulden
            zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.     
            En leid ons niet in verzoeking
            maar verlos ons van de boze.
            Want van U is het koninkrijk en de kracht
            en de heerlijkheid in eeuwigheid.
            Amen. 

Diaconale mededelingen en inzameling van de gaven

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied Wij lezen in het lieve licht Zingend geloven 6,40 
vers 1a ,2a, 3c, 4a,5c, 6a 

   
2. Ons hoofd geheven naar de zon,
    gelaafd met leven uit de bron
    van licht dat ongebroken
    het duister heeft weersproken.
    
3. Wat U altijd bewogen heeft,
    uw mededogen met wat leeft,
    is volle zon, die stralend
    ons hier laat adem halen.
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 4. Uw liefde rijpt ons mettertijd,
    tot wij, gelouterd uit de strijd
    tot U gekomen, kiezen
    en ons in U verliezen.

 5. Als wij verdwalen op het uur
    dat licht verbleekt, dat alle vuur
    door as bedekt moet doven,
    blijf dan in ons geloven!

6. Gij houdt de hand aan onze tijd
    en vlecht die in de eeuwigheid.
    Aanvaard ook onze dagen,
    gezuiverd en voldragen.

Woorden van zending en zegen

Orgelspel

Wie dat wil kan na de dienst één witte bloem meenemen om 
thuis in een vaas te zetten of op het graf van een geliefde neer
te leggen.
De kaarsen die voor de overledenen worden aangestoken, 
mogen door de familie meegenomen worden.

Na de dienst is er koffie en thee in de hal en in zaal 1 en 3.
U bent van harte welkom.
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Medewerkers aan de dienst

Ds. Marga Baas, voorganger
Hessel Boersma, ouderling van dienst
Bram van Huis, werkgroep diaconie
Gerry Knobbe, lector
Gjalt van der Meulen, organist
Ingeborg Kroon, fluit
M.m.v. de cantorij van de Fontein o.l.v. José van Dijken

Afbeelding Jeltje Hoogenkamp, Begraven
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