Gedachtenisdienst 21 november 2021
Orgelspel voor de dienst: Vaste rots van mijn behoud

Voorbereiding
Mededelingen Ouderling
Intochtslied: Psalm 121: 1,2 orgelspel
1.Ik sla mijn ogen op en zie,
de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen./ Mijn herder zal niet slapen.
2. Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet: / uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,/ Israëls wachter wezen.

Stil Gebed
Bemoediging en Groet
Onze Hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt
heeft, die
Thema: Verdriet de tijd gunnen
Lied 730: 1 (gesproken)
De mensen van voorbij wij noemen ze straks samen.
De mensen van voorbij wij noemen ze bij name.
Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar aan ‘t einde van het jaar.








De mensen van voorbij, wij noemen ze bij name
Bernardus (Bernard) Prange op 17 oktober 2020 in de leeftijd van 89
jaar.
Hendrik Willem (Henk) Lammers op 6 december 2020 in de leeftijd van
80 jaar.
Johanna Christiana (Annie) Bollen-Ansink op 25 januari 2021 in de
leeftijd van 84 jaar
Johanna Berendina Gesiena (Jo) Huiskamp-Veenemans op 28 januari
2021 in de leeftijd van 89 jaar.
Sophia Willemina (Fia) Prinsen-Reiding op 28 januari 2021 in de leeftijd
van 88 jaar.
Engelina (Lien) Klein Nibbelink-Wikkerink op 19 maart 2021 in de leeftijd
van 89 jaar.









Willem Bernard (Wim) Hijink op 7 april 2021 in de leeftijd van 76 jaar.
Martina (Tiny) Wouters-Vermeer op 10 april 2021 in de leeftijd van
93 jaar.
Hendrik Jan (Henk) Huiskamp op 21 mei 2021 in de leeftijd van
79 jaar.
Johan Gerhardus (Johan) Wikkerink op 27 juni 2021 in de leeftijd van
84 jaar.
Wiebe Klijnsma op 27 juni 2021 in de leeftijd van 85 jaar.
Janie Hinkamp-Boland op 27 juli 2021 in de leeftijd van 90 jaar.
Anna Willemina (Willemien) Wikkerink-Jentink op 29 september in de
leeftijd van 82 jaar.
We luisteren naar: “Er is een God die hoort”.
https://www.youtube.com/watch?v=yZ_RbyHZT5g&ab_channel=NederlandZingt
Kyriëgebed
Glorialied 704:1 orgelspel
1.
Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood
DIENST VAN GEDACHTENIS
Lied 730 (gesproken)
2. De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
Namen Overledenen worden voorgelezen (zie hieronder),
orgelspel zacht “Veilig in Jezus armen”
kaarsen worden aangestoken door de familie of de ouderling van dienst
tenslotte wordt er nog één kaars aangestoken
voor alle anderen die nu niet genoemd zijn,
maar die we ook missen
-stilte-

3. (gesproken)
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.

Dienst van het Woord
Eerste Lezing: psalm 8
Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.
Een psalm van David.
2

HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
U die aan de hemel uw luister toont –
3
met de stemmen van kinderen en zuigelingen
bouwt u een macht op tegen uw vijanden
om hun wraak en verzet te breken.
4
Zie ik de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren door u daar bevestigd,
5
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt,
het mensenkind dat u naar hem omziet?
6
U hebt hem bijna een god gemaakt,
hem gekroond met glans en glorie,
7
hem toevertrouwd het werk van uw handen
en alles aan zijn voeten gelegd:
8
schapen, geiten, al het vee,
en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee
en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
10
HEER, onze Heer,
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde.
psalm 42: 1,3
1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,

juichend staan in zijn voorhoven?
3. Hart onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God , Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.

Evangelielezing Mattheus 6: 25-34
25
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je
zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken.
Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan
kleding? 26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet
en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze
voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 27Wie van jullie kan door zich
zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? 28En
wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe
ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. 29Ik zeg jullie: zelfs
Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het
groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid
wordt al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan
niet kleden, kleingelovigen? 31Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen
we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons
kleden?” – 32dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie
hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33Zoek liever
eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die
andere dingen je erbij gegeven worden. 34Maak je dus geen zorgen voor
de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
lied 23: b De Heer is mijn herder
psalm 23 b "De Heer is mijn herder"
1.
De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
Aan waatren der rust.
5.

De Heer is mijn Herder,
Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.
Overweging
Lied: de heilige Stad
https://www.youtube.com/watch?v=9RXUIviAbss&ab_channel=ChristelijkKoorJigdalj
ahu
Stilstaan bij twee recent overledenen.
Dank en Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader (samen)
…
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen
Slotlied: “Ga met God” 416: 1,3
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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
Zegen
De Here zegene u en hij behoede u de here doe zijn aangezicht over u lichten en zij
u genadig de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Allen: Amen
orgelspel: “Ik zie een poort wijd open staan” en/of “Daar ruist langs de wolken”

