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Woord van welkom
Dienst van Voorbereiding
Lied 295 “Wees hier aanwezig, woord ons gegeven”
Koor :

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven
Dat ik U horen mag, met hart en ziel

Koor: 1

Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
(refrein)

Allen:
Koor: 2

Allen:
Koor: 3

Allen:
Koor:
Allen:

Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
(refrein)
Dat wij U horen, dat wij U leven.
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
(refrein)
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag, met hart en ziel.
(refrein)

Bemoediging en Groet
V. Onze hulp komt van Hem
A. die de hemel en de aarde gemaakt heeft
V. ons leven, ons begin, onze voortgang en ons einde
is geborgen bij God
A. die trouw is en blijft.
V. Genade en vrede voor u en jullie van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Amen

Lied 601: 1 koor, verzen 2 en 3 gemeente

2

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lied 299f

Dienst van het Woord
Gebed voor de opening van de Bijbel
1e Lezing Habakuk 3: 17 en 18
17Al zal de vijgenboom niet bloeien,
al zal de wijnstok niets voortbrengen,
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen,
al zal er geen koren op de akkers staan,
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn
en geen rund meer binnen de omheining 18toch zal ik juichen voor de HEER,
jubelen voor de God die mij redt.

Lied 221: 2

2e Lezing Openbaring 7:9-16
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit
alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met
palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10
Luid riepen ze: 'De redding komt van onze God die op de troon zit en van
het lam!' 11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier
wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12
met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht
en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.' 13 Een van de
oudsten sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze
vandaan?' 14 Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hij zei tegen me:
'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze
hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom
staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem
te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16 Dan zullen ze
geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken,
de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal
hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal
alle tranen uit hun ogen wissen.'

Lied 726:5

Uitleg en Verkondiging, thema: ’Verwachting’

Lied 725: 1,2 en 4

2

O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij,
nu rond Uw koning staan,
uw grote koor,
in ’t zoete licht van Zijn gezicht,
zingt ons nu voor.

4

Ook ik zing voluit mee,
de glorie van de naam,
met hart en ziel ben ik,
Zijn liefde toegedaan,
dat tot het eind,
mijn leven lang vol van gezang,
om Hem mag zijn.

Inleiding op de gedachtenis

Lied 199

Als de 5 onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de nabestaanden
naar voren komen
08-12-2016

Geessien Oosterhuis-Kornelis

92 jaar

10-01-2017

Jan Derk Woltjer

82 jaar

20-01-2017

Aaltje Boelkens-Vink

82 jaar

22-01-2017

Jan Spijk

86 jaar

24-01-2107

Henderik Tillema

93 jaar

Koor zingt: ´In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat
nooit meer doven zal´

Als de 5 onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de nabestaanden
naar voren komen
29-01-2017

Aafke Klaaske Knol-Buitenwerf

72 jaar

11-02-2017

Drewes Veenstra

87 jaar

12-02-2017

Geertruida Brondsema-Sikkema

87 jaar

20-04-2017

Aaltje Wiersma-Messchendorp

95 jaar

08-05-2017

Pieter van der Ploeg

94 jaar

Koor zingt: ´In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat
nooit meer doven zal´
Als de 5 onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de nabestaanden
naar voren komen
24-05-2017

Menno Werkman

78 jaar

04-06-2017

Gerardus Veldman

85 jaar

11-06-2017

Luiktje Tillema-Timmer

94 jaar

13-06-2017

Alie Middelkoop-Ras

91 jaar

20-06-2017

Garmt Sikkema

86 jaar

Koor zingt: ´In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat
nooit meer doven zal´
Als de 5 onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de nabestaanden
naar voren komen
28-06-2017

Hindrikje Noordhof-Pieterman

93 jaar

10-07-2017

Nicolaas Henricus Johannes Maria Scheepers

65 jaar

30-07-2017

Aagtje Padje-Geut

99 jaar

05-08-2017

Roelf Buitenwerf

89 jaar

08-08-2017

Hermina Jantina Werkman-Leeftink

73 jaar

Koor zingt: ´In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat
nooit meer doven zal´

Als de 3 onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de nabestaanden
naar voren komen
08-09-2017

Henderika Kap- de Weerdt

97 jaar

21-10-2017

Roelof Johan Dekker

68 jaar

22-10-2017

Etje Brontsema-Dijkema

92 jaar

Koor zingt: ´In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat
nooit meer doven zal´
Ontsteken we een kaars voor allen die omgekomen zijn in de dwaasheid
van deze wereld.
Wij gedenken allen die zijn gestorven aan de hongerdood, aan geweld,
aan mensvernietigende oorlogen, aan natuurrampen en ziekten.
In verbondenheid met hen allen steken wij een kaars aan
En zijn we stil……..
In onze harten en in onze gedachten
zijn nog vele andere namen en gezichten.
Mensen van wie we kort of langer geleden afscheid moesten nemen,
en die nog elke dag gemist worden.
Namen misschien die zelden of nooit meer genoemd worden,
gezichten die bijna niemand zich nog herinnerd.
We weten ons verbonden met de mensen die gestorven zijn maar hier niet
bij name genoemd worden.
En we weten ons verbonden met allen, die iemand aan de dood verloren
hebben, dichtbij of ver weg.
Gedenken doet ieder op zijn of haar wijze,
maar met elkaar delen we een deel van ons verleden
en onze hoop voor de toekomst.
Gemeenteleden die dit willen mogen nu naar voren komen en een lichtje
ontsteken.
Koor zingt: ´In onze duisternis ontsteek, Heer, een vuur dat
nooit meer doven zal’
Dienst van Gaven en Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed en deze gebeden worden afgesloten met
het gezamenlijk uitspreken van het ‘Onze Vader’
Delen van de gaven

Lied 416 alle 4
1

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.

Wegzending en zegen (gezongen Amen)

Na afloop van de dienst kunnen de kaars en de roos worden meegenomen
door de nabestaanden.

Indien u dit wenst is er de mogelijkheid om na afloop van de dienst de
namen van uw dierbaren te schrijven op de rol in de Gedachtenishoek.
Zo blijven hun namen ook voor ons bewaard en voor hen die na ons
komen.

Na afloop is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee te
drinken.

Want God bewaart de namen
liefdevol en zorgvuldig
Hij oogst ze,
bindt ze op Zijn hart.
En met ons aller namen
bouwt Hij de nieuwe dag,
waarop Hijzelf de tranen drogen zal
van wie vandaag nog huilen

