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Postludium  

 Choral Prelude on St. Ann’s (C. Hubert H. Parry, 1848-1918) 
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Ik denk de echte 

dood is zo licht 

als een veertje 

dat je 

wegblaast in een lucht 

bol van zon 

en dat schommelend verdwijnt 

in het licht dat schijnt 

alsof er in de verste verte 

nooit een eind aan komt. 

   Hans Andreus 
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Slotlied 103c : 1, 2 en 4 

 
 

Loof Hem als uw vaderen deden, 

eigen u zijn liefde toe, 

want Hij bergt u in zijn vrede, 

zegenend wordt Hij niet moe. 

Loof uw Vader, loof uw Vader, 

tot uw laatste adem toe. 

 

Snel vergaan de mensenkinderen 

als de bloemen op het veld. 

God alleen is onverminderd 

steeds dezelfde sterke held! 

Loof de Heer van dood en leven, 

Hem die onze dagen telt. 

Zegen 

Vg. …. 

Gem 
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Lied 598 1 x Cantorij 2 x allen 

 
 

 

Muziek 

 Cantorij zingt Miserere mei (J.P. Sweelinck) 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed 

 

Onze Vader  

Onze vader, die in de hemelen zijt, uw Naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en 

de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen 
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De namen van hen die ons ontvielen 

 

 

25 december  

15 maart  

27 maart 

24 april  

30 april 

3 juni  

1 juli  

11 juli 

23 augustus  

27 augustus  

9 september  

4 oktober  

27 oktober 

Anna Visser - Schardam 

Aaltje de Graaf - Vlasbloem 

Aage Sybren Jacob Smilde 

Maaike Woldhuis - Taabe 

Gerard Jan de Wijn 

Lijsbeth van Montfort 

Clasina Catharina Remijnse 

Hilligje de Vries - Vis 

Johanna Maria Aberson - Seeleman 

Antje de Boer 

Jannetje Peters - van Groen 

Jacobus Lagerburg 

Jan Pieter Westerneng 

76 

93 

74 

98 

79 

78 

77 

91 

87 

100 

95 

85 

95 
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Orgelspel   

 Sonate in D over Lied 747 ‘Eens komt de grote zomer’ 

 

Welkom  en mededelingen 

 

Aansteken van de kaarsen 

allen gaan staan 

 

Openingslied 90a - cantorij 1, 3, 5, allen 2, 4, 6 

 
 

2 

De schaduw van uw troon omsloot 

uw heiligen weleer, 

bij U beveiligd is ons lot 

en zeker ons verweer. 

4 

En duizend jaar gaan als de dag 

van gisteren voor U heen, 

een schaduw, een gedachte vaag, 

een nachtwaak, die verdween. 

 

3 

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard’ 

hebt door uw woord bereid, 

altijd dezelfde, die Gij waart, 

de God der eeuwigheid! 

 

5 

De tijd draagt alle mensen voort 

op zijn gestage stroom; 

ze zijn als gras, door zon verdord, 

vervluchtigd als een droom. 

 

6 

O God, die droeg ons voorgeslacht 

in tegenspoed en kruis, 

wees ons een gids in storm en nacht 

en eeuwig ons tehuis! 
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GEDACHTENIS VAN HEN DIE ZIJN OVERLEDEN 

 

We gaan dit jaar niet in de kring maar blijven op onze plaatsen.  

Let a.u.b. goed op de aanwijzingen van de ambtsdragers. 

 

Inleiding 

 

Lied 199  

Cantorij Koester de namen die wij hier gedenken, 

  dat zij geborgen zijn in uw genade, 

  dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 

 
Cantorij Zie met ontferming naar onze aarde, 

  houd in uw hoede wie haar bewonen. 

  Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 

Allen  Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

  zegen ons allen met het licht van uw ogen. 

 

 

Noemen der namen  

Wij noemen de namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar 

zijn gestorven. Het noemen van de namen wisselen we af met het 

zingen van lied 598. Na het noemen van de naam volgt een korte stilte, 

vervolgens steken we een kaars aan. Als alle namen zijn genoemd, 

steekt de voorganger één kaars aan voor alle mensen ver weg en 

dichtbij die zijn overleden en die wij in ons hart dragen.  
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Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 

 

Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

 

Overdenking 

 

Muziek 

 Nicolaascantorij zingt Lied 736 

 

Gaven (aankondiging) 
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Bemoediging en groet 

Vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER 

a. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 En niet laat varen het werk van zijn handen 

 Genade zij u en vrede van God, onze Vader 

 en van Jezus Christus, de Heer.               

a. Amen 

allen gaan zitten 

 

Gebed 

 

Lied 413 : 1, 2, 3 

 
 

Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuwige, ongeziene, 

looft uw liefde en zingt ervan. 

Alle engelen, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 
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DE SCHRIFTEN 

 

Gebed bij de opening van de schrift 

 

Lied 277 - eerst Cantorij, dan allen 

 
 

 

Eerste lezing Ruth 1 

 

Lied 787 - cantorij 1, 2,  allen 3, 4 

 
 
 

Als jij niet thuis bent, zal ik op je wachten, 

en waar jij gaat, ik wijk niet van je pad, 

waar jij je rust neemt, zal ik overnachten, 

in jouw bestaan ligt dat van mij vervat. 
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Jouw volk is mijn volk, daarbij wil ik wonen, 

jouw God is ook mijn wondervolle God. 

En waar jij sterft zal ook mijn einde komen; 

ten slotte treft ons één en ’t zelfde lot. 

 

Waar jij je laatste rustplaats eens zult vinden, 

begraaft men mij, nog steeds je bondgenoot. 

Geen mens kan deze liefde ooit ontbinden, 

daar komt geen einde aan dan door de dood. 

 

Tweede lezing 1 Johannes 1, 1-5 

 

Lied  91a - cantorij 1, allen 2, 3

 
 

 

 


