VOOR DE DIENST ORGELSPEL
WOORD VAN WELKOM
DREMPELGEBED
OPENINGSLIED: ‘Vrede voor jou’ (Mel. Komt nu met zang)
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.
Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt, tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.
BEMOEDIGING & GROET
STIL GEBED
LITURGISCHE SCHIKKING
DE GEDACHTENIS
INLEIDING
ZINGEN: ‘Heer herinner U de namen’ (Mel. Oude liedboek Gz.273:1)
Heer, herinner U de namen
van hen, die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
1

langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.
Het noemen van de naam
Na het noemen van de naam wordt (door een familielid of andere bekende van de
overledene) een kaars aan de Paaskaars aangestoken.
Vrouwke Wakker - Meijer 26-4-1927 - 15-12-2020 93 jaar
Johanna Elisabeth de Rooij - Strässer 20-2-1936 - 23-1-2021 84 jaar
Geertruida/Trudy van Meeuwen - de Vries 21-8-1951 - 17-2-2021 69 jaar
Johannes Arie/Joop Kramer 25-10-1951 - 19-2-2021 69 jaar
Willem van Dijk 22-7-1935 - 1-6-2021 85 jaar
Jeanette Vogelina/Nettie Meijer - Windig 22-6-1937 - 11-6-2021 83 jaar
Arida Maria/Ria Warnink - Roodenburg 16-12-1930 - 21-6-2021 90 jaar
Albert Grietus Weggemans 5-7-1948 - 5-11-2021 73 jaar
LUISTERLIED: ‘Hoeveel ik van je hou’ (Claudia de Breij)
Als er stormen waaien in je hoofd
En niemand doet wat-ie je had beloofd
Dan hou ik je vast tot jij gelooft
Hoeveel ik van je hou
Als het nacht is en de lucht trekt dicht
Laat ik jou zien in het volle licht
Als ik de tranen kus van jouw gezicht
Hoeveel ik van je hou
Ik weet dat jij nog niet geloven kan
Dat er een eind is aan de pijn
Maar als een vlam die maar niet doven kan
Ben ik er, en ik zal er altijd zijn
Als je denkt dat niemand jou echt kent
En je nooit aan deze wereld went
Dan hou ik je vast tot jij herkent
Hoeveel ik van je hou
Ik weet dat jij nog niet geloven kan
Dat er een eind is aan de pijn
Maar als een vlam die maar niet doven kan
Ben ik er, en ik zal er altijd zijn
Ik droog al je tranen, al het bloed en zweet
En ik zorg dat jij je pijn vergeet
Want ik hou je vast totdat je weet
Hoeveel ik van je hou
Hoeveel ik van je hou
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GELEGENHEID om een lichtje te ontsteken voor alle aanwezigen
(Na het ontsteken van deze lichtjes, zingen we staande:)
ZINGEN: ‘Onze namen staan geschreven’, (Mel. Oude Liedboek Gz.273)
Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer is ingeplant.
steeds als Gij uw handen opent
zien Uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.
Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht
tot u nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht
RONDOM DE KINDEREN
PROJECTLIED: ‘Ik ben’
Je voelt Me in de zon
je ziet Me in de maan
je ruikt Me in de bloemen
die thuis op tafel staan
je kunt Me zelfs proeven
eet maar eens een vrucht
je hoort Me in het fluiten
van de vogels in de lucht
Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet
Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal
Je voelt Me in de wind
je ziet Me in het mos
je ruikt Me als het regent
in de geuren van het bos
je proeft Me in de honing
zo heerlijk en zo zoet
je hoort Me in de stilte
luister maar eens goed
Ik ben het begin ... (2x)
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Je kunt Me leren kennen
misschien toch wel het meest
wanneer je in de Bijbel
over Jezus leest
want Hij is mijn Zoon
en Ik ben in Hem
dus als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben!
LANTAARN
GEBED OM INSPIRATIE
LEZING: Mattheus 25:34-40
GEDICHT ‘Waar is God’ (Karel Eykman)
Als ergens iemand voor elkaar weet te krijgen
dat wie sterft van de honger
eten kan krijgen
en dat wie klem zit
toch vrijkomt,
dat wie er uit ligt
er toch bijgehaald wordt
en dat wie gebukt gaat
toch zijn rug kan rechten,
dat wie alleen is
toch opgevangen wordt
en een kind op straat
wordt beschermd.
Dan kan God niet ver weg zijn.
ZINGEN: ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
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Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
OVERWEGING (preekafbeelding)
ORGELSPEL ‘Ik zou wel eens willen weten’ (Jules de Korte)
ZINGEN: ‘Door de Kracht van uw Liefde’ (OPW 488)
Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde
Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde
(Refrein) 2x
Slot:
dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
DANK- EN VOORBEDEN (Stil gebed en het Onze Vader)
MEDEDELINGEN en COLLECTEDOELEN
SLOTLIED: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (NL 416)
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.
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.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
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Ga met God, en Hij zal met je zijn.
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.
WEGZENDING EN ZEGEN (Gezongen door voorganger)
Allen: Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus, Christus, onze Heer,
Amen, God Uw naam ter eer!
ORGELSPEL
ONTMOETNG
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