Orde van dienst
waarin opgenomen
de gedachtenis der gestorvenen
van de Protestantse Gemeente van Uithuizermeeden

Zondag 25 november 2018
om 9.30 uur in het Anker
Oudedijksterweg 21 Uithuizermeeden
Thema: ’Thuiskomen’
Voorganger : Coby Lanting-Polkerman
Organist
: Jan Smid

Woord van welkom
Dienst van Voorbereiding
Stil moment
Aanvangslied Lied 33:2 en 5 ‘Zingt al wie leeft van Gods
genade’
Bemoediging en groet
V:
A:
V:
A:
V:

A:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw is tot in eeuwigheid
EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND MET LIEFDE
BEGON
U die ook ons vasthoudt,
ons kent en ons doorgrondt,
die onze tranen ziet, onze vragen hoort,
onze pijn voelt, aan U vertrouwen wij ons toe:
LAAT UW LICHT OVER ONS SCHIJNEN.
DRAAG ONS IN UW LIEFDE,
DAT WIJ ONS GEBORGEN WETEN BIJ U.
AMEN

Zingen Lied 33:7 en 8 ‘Heil hem, die hoopt in vrees en
beven’
Gebed voor de nood van de wereld
Glorialied 305: 1,2 en 3 ‘Alle eer en alle glorie’

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van het Woord
Jesaja 60: 1-11 en 17-22
1

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de
luister van de HEER. 2Duisternis bedekt de aarde en
donkerte de naties, maar over jou schijnt de HEER, zijn
luister is boven jou zichtbaar. 3Volken laten zich leiden door
jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. 4Open
je ogen, kijk om je heen: ze stromen in drommen naar je
toe; je zonen komen van ver, je dochters worden op de
heup gedragen. 5Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee
zullen je toevallen, de rijkdom van vreemde volken valt je
in de schoot. 6Een vloed van kamelen zal je land
overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. Uit Seba
komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud.
Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER. 7Alle
schapen en geiten van Kedar worden voor jou
bijeengedreven, Nebajots rammen staan je ter beschikking;
ze zijn weer welkom als offer op mijn altaar. Mijn tempel
zal ik in alle luister herstellen. 8Wie zijn het die daar zweven
als een wolk, die komen aanvliegen als duiven naar hun til?
9
De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd. De
schepen uit Tarsis gaan voorop om je kinderen van verre
terug te brengen; ze hebben zilver en goud bij zich ter ere
van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die jou deze
luister heeft verleend. 10Vreemdelingen zullen je muren
herbouwen, hun koningen staan je ter beschikking. Ik heb
je geslagen in mijn woede, in mijn mededogen zal ik me
over je ontfermen. 11Je poorten zullen nooit gesloten
worden, dag en nacht zullen ze openstaan, zodat de
rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen, met de
koningen die worden meegevoerd.

17

In plaats van koper zal ik je goud brengen, in plaats van
ijzer breng ik zilver, koper in plaats van bomen, ijzer in
plaats van stenen. Ik stel de vrede aan als wachter en de
gerechtigheid als het gezag. 18Van geweld in je land wordt
niets meer vernomen, noch van verwoesting en rampspoed
binnen je grenzen. Je zult je muren Redding noemen en je
poorten Faam. 19verdag is het licht van de zon niet meer
nodig, de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal
voor je schitteren. 20Je zon zal niet meer ondergaan, je
maan niet meer verbleken, want de HEER zal je voor altijd
licht geven. De dagen van je rouw zijn voorbij. 21Je volk telt
enkel nog rechtvaardigen, zij zullen het land voorgoed
bezitten. Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant,
ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen. 22De
geringste groeit uit tot een duizendtal, de kleinste tot een
machtig volk. Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren,
wanneer de tijd is gekomen.
Zingen Lied 72: 6 ‘Bloeie zijn naam in alle streken’

Openbaring 7:2 -4, 9-17
2

Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen, die het
zegel van de levende God had. De vier engelen die de
opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan
het land en de zee riep hij met luide stem toe:3’Laat het
land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid! Eerst
moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van
zijn dienaren aanbrengen’. 4Toen hoorde ik het aantal van
hen die het zegel droegen: honderdvierenveertigduizend in
totaal, afkomstig uit elke stam van Israël.
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. 10Luid riepen ze: 'De
redding komt van onze God die op de troon zit en van het
lam!' 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en
de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon
en aanbaden God 12met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit
en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze
God toe, tot in eeuwigheid. Amen.' 13Een van de oudsten
sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen
ze vandaan?' 14Ik 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. 15Daarom 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. 16Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen
dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet
bevangen. 17Want 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.'

Zingen Lied 726: 1,3 en 5 ‘Hoor een heilig koor van
stemmen’
Overdenking
Zingen Lied 725: 1, 2 en 4 ‘Gij boden rond Gods troon’
Inleiding op de gedachtenis
Zingen Lied 729, 1,2,3 en 4 ‘Zij gaan op naar de stad van
de vrede’
Na het noemen van de volgende 5 namen mogen de
nabestaanden naar voren komen.
17-01-2018
20-01-2018
21-01-2018
02-02-2018
15-02-2018

Sibrand Winter
Jan Pieterman
Berend Wijndelt Brouwer
Trijntje Boelema-Knot
Annita Griede

70
82
95
91
52

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Moment van meditatief pianospel
Na het noemen van de volgende 5 namen mogen de
nabestaanden naar voren komen.
17-02-2018
14-03-2018
30-03-2018
14-04-2018
08-05-2018

Willem Jurjen Woltjer
Jantje Meertina Ausema-Ausema
Hendrik Pieterman
Heerko Jonker
Carmen Froma

Moment van meditatief pianospel

76
86
91
82
47

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Na het noemen van de volgende 4 namen mogen de
nabestaanden naar voren komen.
12-05-2018
27-05-2018
05-06-2018
03-07-2018

Marie van Leeuwen-van der Zee
Jacoba Klasina van der Wal –
Bonnema
Albertien Blaauw-Lammers
Catharina Mertens-Top

84 jaar
80 jaar
94 jaar
91 jaar

Moment van meditatief pianospel
Na het noemen van de volgende 4 namen mogen de
nabestaanden naar voren komen.
03-08-2018
30-09-2018
03-10-2018
07-10-2018

Frederik van der Leest
Henderika Harmanna Perdok-Bos
Berendina Jantiena MeijerBessembinders
Cornelis Meindert Ubbens

86 jaar
98 jaar
83 jaar
86 jaar

Moment van meditatief pianospel
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.
Lied 961

‘Niemand leeft voor zichzelf’
Beginnen met pianospel,
de gemeente voegt in.
Later afwisselend piano en gemeente.

Dienst van Gaven en Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed afgesloten met het
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’
Delen van de gaven
Slotlied 416:1 t/m 4 ‘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 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 de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje
koffie/thee te drinken.

De naam, waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.
In Christus is hun naam bewaard,
naar Hem blijven zij heten.
Hij wekt hen uit de slaap en zal
hen van de dood genezen.
Ons leven wacht wat nog niet is,
wordt niet vergeefs gelopen.
God zelf daalt af in ons gemis
en breekt de kluisters open:
van alle vragen eens bevrijd,
van hopeloze zorgen.
In dood en leven groeit de tijd
voor wachters op de morgen.
Gedenkt hen, die gestorven zijn:
Gods licht zal voor hen dagen.
En alle tranen, alle pijn
zal Hij zich eigen maken
totdat de droom verkeert in zien,
verwachten wordt tot weten
en wij in Zijn volmaakte licht
voorgoed met Christus leven.
Laatste 3 strofen uit: ’Wachters in de nacht’
van Sytze de Vries

