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Welkom en aansteken van de kaarsen

Lied: ‘Heer herinner u de namen’
lied 730: 1 en 2: (vers 2 niet uit liedboek)

2.

Heer, ons ontoereikend spreken
zocht naar woorden in de nacht.
Tot de morgen aan zou breken
hield ons hart bij hen de wacht.
Heer, wij geven in uw hoede
wie ons zo ontvallen zijn,
dat uw liefde keert ten goede
alle onmacht, alle pijn.
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bemoediging en groet
Inleiding op de dienst en gedicht
‘Zoals de golf’,
Sjoerd Kuyper
zoals de golf uit het water over zee,
zoals de golf over zee in de wind,
zoals de golf in de wind naar het land,
zoals de golf breekt op het strand,
schuim en krabbenpoten, schelpen,
vertrapt of door een meisje opgeraapt
en in een emmertje bewaard
tot zij vergat dat zij ze had gevonden,
zoals de golf breekt op het strand,
op het strand in duizend scherven,
scherven, die terug in zee,
in zee weer nieuwe golven worden,
een van jou, een van mij,
in elke golf één scherf van oude golven,
een van het meisje met de schelpen
dat toen in de oorlog bleef,
zoals de golf uit het water over zee,
zoals de golf over zee in de wind,
zoals de golf in de wind naar het land,
zoals de golf is, zo zijn wij,
er is een eind aan onze tijd
maar niet aan onze eeuwigheid

2

Lied 766 vers 1, 2 en 3

2

Jeruzalem is als een bruid getreden
voor God in wit en goud
en in haar heldere ogen staat een vrede,
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.

3

3

De koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.

Gebed om ontferming
Gedachtenis
Lied 199

4

Hardop worden de namen genoemd en wordt er een kaars
aangestoken
Lied 23b: vers 1, 2 en 5

2

De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m’als ik wankel,
Hij draagt m’als ik viel.
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De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.
Gebed bij de opening van de Schrift
5

Bijbellezing, psalm 138 (gedeelte)
Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.
(…)
Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.
Lied 734: 3, 4 en 5

Vertaling: Gelukkig zijn jullie, armen,
want voor jullie is het koninkrijk van God.

3

Gelukkig die arm van geest zijn,
want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen.

4

Gelukkig die verdrietig zijn,
want zij zullen worden getroost.

5

Gelukkig die zachtmoedig zijn,
want zij zullen het land bewonen.
6

Bijbellezing in beurtspraak, Matteüs 5: 3-10
(gebaseerd op ‘De eerste dag’)
vg:
Geluk voor hen die bescheiden zijn
allen: voor hen is het Koninkrijk van God
vg:
geluk voor hen die verdrietig zijn
allen: je zult getroost worden
vg:
geluk voor wie zacht en moedig is
allen: voor hen zal er plaats zijn in de wereld
vg:
geluk voor wie hongert en dorst naar gerechtigheid
allen: voor hen zal het goed komen
vg:
geluk voor wie warm van hart zijn en omkijken naar de
ander
allen: zij zullen hartelijkheid ondervinden
vg:
geluk voor wie eerlijk en zuiver zijn
allen: zij zullen God zien
vg:
geluk voor wie vrede wil maken
allen: zij zullen bij God horen
vg:
geluk voor hen die niet voluit en in vrijheid mogen
geloven
allen: voor hen is het koninkrijk van de hemel
Overweging
Lied 199 (alleen ‘koor’: ‘koester de namen….bij U en bij ons’)
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen en collecte
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Slotlied: lied 608: vers 1, 2 en 3
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2 De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
3

De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
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Zegen met als antwoord lied 416
1

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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.

Hierna kan iedereen een kaars aansteken, op aanwijzing van de
ouderling van dienst/koster.
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