
Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 20 november 2022

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: lied 657: 1 en 2

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging, drempelgebed en groet
v.: onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen

v.: ... zo bidden wij, door Jezus Christus.
a.: Amen

v.: Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.

a.: Amen

Over de dienst

We zingen: lied 657: 3 en 4

Gebed om de Geest 

Uit de Bijbel – het afscheid van Jacob, uit Genesis 49

Zingen: psalm 146: 2 en 3

Overdenking: ‘Jouw naam blijft bewaard’

We luisteren naar lied 731: https://www.youtube.com/watch?v=hDqWAxA1x7w

Inleiding bij de gedachtenis

We zingen: lied 730: 1

We noemen de namen van wie in het afgelopen jaar zijn overleden en ontsteken voor 
hen een kaars.

Rijma van der Ham-Koorevaar

Annie Nieuwenhuizen-Slob

Klaske Hoffman-Knijff

Zingen: lied 730: 2

Gedicht van Jitse Scheffer

Naam

Niet zomaar een naam
maar JOUW naam
- naam die volheid draagt
- naam die vreugde bracht



- naam die vreugde brengt
in liefdevol herinneren -

Geen naam van voorbij
maar naam 
die blijft,
die was,
die is,
die zijn zal
voor altijd verweven met dit ons leven.

Want jij
bij naam in het licht geroepen
wordt in Gods licht herdacht.
We danken voor het stukje hemel
dat jij op aarde bracht.

Bij de kaarsen die eerder op de dag zijn ontstoken, worden namen genoemd. 
Wie wil, mag een kaars aansteken en daarbij een naam laten noemen. Ondertussen 
klinkt muziek. 

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de kerk. 

Slotlied: lied 416 

Zegen (met gezongen Amen) 


