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VOORBEREIDING
Welkom door de ouderling van dienst
Om te beginnen: Draag ons (door koor)
Wees ons nabij, zoals het water waar een hert naar snakt.
Wees ons nabij, zoals een adelaar haar vleugels spreidt.
Wees ons nabij zoals de wind over het water glijdt.
Wees ons nabij zoals de bloem zich opricht in de zon.
Wees onze moed, wees onze kracht,
Draag ons in al het missen.
Gedenk die zijn gestorven, gedenk die niet meer zijn.
Zij leven in de harten, in vreugde en in pijn.
(we gaan staan)
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging, drempelgebed en groet
v.: onze hulp is in de naam van de Heer
g.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
g.: en niet laat varen het werk van zijn handen
v.: ….. zo bidden wij, door Jezus Christus.
g.: Amen
v.: De Heer zij met u
g.: ook met u zij de Heer
Zingen: lied 377: 1, 2, 3 en 7
1

Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.

2

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.

3

Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.

7

Zoals ik ben: dat ik uw naam
nu al, met alle heiligen saam,
en eens ook voor uw troon beaam –
o Lam van God, ik kom.
(we gaan zitten)

Over de dienst
DIENST VAN HET WOORD
Gezongen gebed om de Geest:
Gods boek gaat open in ons midden:

1, 2 (koor), 3 (allen)

koor
Help ons te zien wat U wilt zeggen.
Help ons de woorden uit te leggen:
Uw verhaal.
allen
Wij willen van die woorden leven.
Geef dat zij ons weer richting geven
door uw Geest.

Schriftlezing: Psalm 126
Een pelgrimslied.
Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.
Toen zeiden alle volken:
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.
Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.
Zingen: Lied 126a
Refrein (1e keer solo, 2e keer allen)

Solo:

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.
Refrein door allen.
Solo:

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
Refrein door allen.

Uitleg en verkondiging: Tranen
Zingen: Lied 737: 1, 2, 3, 4, 8 en 21
1

Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?

2

Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

3

Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar ’t licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

4

En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

21

Jeruzalem, mijn vaderhuis,
mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis
naar u en naar de Heer!
GEDACHTENIS

Inleiding
Zingen: lied 731: 1 en 2 (koor), 3 (allen)
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 ogenblik gegeven
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,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

3

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.

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

Hendrik van Maurik
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Zingen: lied 730: 1 (koor) en 2 (allen)
1

Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.

2

Heer, herinner u hun luist’rend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaal’gheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Er is gelegenheid een kaars te ontsteken voor wie leeft in ons hart.
Wie wil, kan de naam van een dierbare hardop laten uitspreken.
Eerst zingen we, daarna klinkt het orgel.
Zingen: lied 732: 1 en 2 (koor)
1

Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U Heer.

2

Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

Ieder wordt uitgenodigd om een kaars te ontsteken voor wie leeft in
het hart. Ondertussen speelt het orgel.
Na het aansteken van alle kaarsen zingen we: lied 732: 3 en 4 (allen)

4

dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

Gedicht: Als jouw naam klinkt – van Michiel de Zeeuw
Als jouw naam klinkt
zie ik even
hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt
stroomt er water
uit mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later,
tijd die in het water viel.
Nu jouw naam klinkt
komt tot leven
hoe jij mij hebt meegemaakt,
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.
Nu jouw naam klinkt
wacht ik onder
onze levens eens een hand.
Ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.
Zingen: lied 801: 1, 2, 3 en 5
1

Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.

2

Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
’t lichten van Gods aangezicht.

3

Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerlicht overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

5

Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader
Inzameling van gaven
Slotlied: lied 657: 1 (koor), 2, 3, 4 (allen)
1

Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

2

Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild.

3

Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.

4

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

Zegen (a.: Amen, amen, amen)

