Orde van dienst 4 november 2018 - Gedachtenisdienst
Orgelspel
Welkom
Aanvangslied
Bemoediging
Voorganger:

Allen:
Voorganger:

Lied 221 : 1 en 3

Zoals de regen onverwacht
een moede aarde op nieuwe krachten brengt,
zoals een bedding leeg en dor
plotseling volstroomt en leven brengt,
zo is mijn God, zo overkomt Hij mij,
een bron die uitbreekt in mijn woestijn;
Ik adem op, de dood ontkomen.

Allen:

Zoals het daglicht te middernacht
zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt,
maar in de morgen stralend nieuw
de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt,
zo is mijn God, zo overkomt Hij mij,
een licht dat uitbreekt.
Ik hef het hoofd en ik sta op, de dood ontkomen.

Groet
Voorganger:
Allen:

De Heer zij met u!
Ook met u zij de Heer! Amen.

Inleiding op de dienst
Muziek

Maaike Ouboter, ik mis je

Gebed om ontferming
Na het ‘daarom zingen wij’ zingen we:

Loflied

Lied 657 : 1, 2 en 4

Gebed bij de opening van het Woord
Kinderen naar kindertafel of nevendienst
Schriftlezing Oude Testament
Lied

Genesis 49:29 t/m 50:3 en Zacharia 8 : 4 t/m 8

Lied 727 : 1, 2 en 8

Schriftlezing Nieuwe Testament
Lied

Hebreeën 11 : 1 t/m 3, 8 t/m 16

Lied 727 : 4, 9 en 10

Overdenking
Lied

Lied 793 : 1 en 2

Inleiding op de gedachtenis
Voorganger:

Marinus Jacob Hoogesteger
Hendrik van Oosten
Edmond Clark

Lied

Lied 458-B

Voorganger:

Adriana Jeremiasse-Poleij
Margje Tissink - den Hollander
Marie Jans Hamelink-Verboom

Lied

Lied 458-B

Voorganger:

Matt de Schipper
Jacomina Jannetje Bretveld-Veerhoek

Lied

Lied 458-B

Voorganger:

Jacob Jan Dekker
Jannetje Weertman-Oudeman

Lied

Lied 458-B

Voorganger:

En niet alleen de mensen met déze namen gedenken wij, maar ook
gedenken wij kinderen, ontijdig gestorvenen, die soms nog geen naam
mochten hebben, maar die gekend zijn voor wie hen gedragen hebben
en die van God een nieuwe naam ontvingen.
Wij gedenken ook al die mensen, geliefden, familie, vrienden, van wie
wij de naam in het hart dragen.
Wij gedenken alle naamlozen aan wie niemand denkt dan God alleen.

Lied

Lied 458-B

Voorganger:

Voor ieder die wil is er de mogelijkheid een lichtje te ontsteken.

Muziek

Ludovico Einaudi, I Giorni
(gebaseerd op een 12-eeuws lied van het volk van Mali. Het was een ‘lament’ een
treurlied om het verlies van een geliefde. In de muziek klinken hoogte– en
dieptepunten, stilte en uitbundigheid van een mensenleven.)

Voorganger:

Laten deze namen, waarmee wij hen kenden, niet vergeten raken; laat
de naam, waarmee God hen riep, niet verloren gaan. Het werk van hun
handen, - nu óns toevertrouwd - laat het niet tevergeefs geweest zijn.
Mogen hun namen verzameld worden bij Gods getrouwen, in Zijn
eeuwig licht.

Allen:

Zo gedenken wij hen die ons lief zijn, met dankbaarheid voor alles
wat wij in hen van God ontvingen in het geloof in de gemeenschap der
heiligen, de vergeving van zonden, de opstanding van de doden en het
eeuwig leven. Amen.

Lied

Lied 732 : 1 en 2

Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied

Lied 416

Zending en zegen
Allen: amen, amen, amen
Koffie/thee/limonade in de koorkerk

