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Over de eerbied II 
 

Gij moet het eenzaam laten 
Het zaad dat ligt te slapen 
En dat al kiem gaat maken. 

 
Dit eerstelingsbewegen 
Van leven binnen leven 
Vermijd het te genaken. 

 
Laat het stil in zijn waarde 
Zaad in de donkere aarde; 
Zaad in de donkere aarde. 
En het zal groen ontwaken. 

door Ida Gerhardt 
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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst Sørgemarsj - Niels W. Gade (1817-1890) 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

Muziek tot verstilling Præludium XVIII - Carl Nielsen (1865-1931)

  

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 
 

- na de muziek gaan wij staan – 

Groet en bemoediging 

v. De Heer zal bij u zijn. 

g.  DE HEER ZAL U BEWAREN. 

v.  Onze hulp is in de naam van de Heer, 

g.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

Gebed van toenadering 

Eerste Lied    727 1 allen, 3 cantorij, 4 & 10 allen  
 

- wij gaan zitten – 
 

Kyrie & Gloria  Lied 299 f - ingeleid door een smeekgebed 
     

Gebed van de zondag 

v.:... door Jezus Christus, onze Heer. 

a.: AMEN. 

 

De heilige Schrift 
 

Wanneer de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen wij: 

 Heer, blijf bij ons, neem ons mee. 

 Geef uw woord, uw licht, uw zegen. (2x) 

Het verhaal van 1 Samuel 28 

Acclamatie op de lezingen Lied 339 a 

 U komt de lof toe, U het gezang, 

 U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, 

 in alle eeuwen der eeuwen. 
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Uitleg en verkondiging 

 

‘The souls of the righteous’ - H. Walford Davies (1869-1941) 
 
The souls of the righteous    De zielen van de rechtvaardigen 
are in the hand of God,    zijn in Gods hand, 
and no torment shall touch them.   geen marteling kan hen deren. 

They are in peace     Zij zijn in vrede 

 

 

Gedachtenis van de overledenen 
 

Gedachtenis 

De namen van hen die gestorven zijn, worden genoemd.  

Na het noemen van iedere naam wordt een kaars ontstoken.  

De cantorij zingt Lied 928 tussen het noemen van de namen in. 

 

Stilte 

 

Joods gebed 

in het opgaan van de zon en in haar dalen 

gedenken wij hen. 

In het spelen van de wind en de kilte van de winter 

gedenken wij hen. 

In het openspringen van de knoppen en in de wedergeboorte van 

de lente 

gedenken wij hen. 

In het ruisen van de bomen en in de schoonheid van de herfst 

gedenken wij hen. 

Wanneer wij vermoeid zijn en behoefte hebben aan sterkte 

gedenken wij hen. 

Wanneer wij verlaten zijn en ziek van hart 

gedenken wij hen. 

Wanneer wij vreugde voelen die we willen delen 

gedenken wij hen. 

Zolang wij leven, zullen ook zij leven. 

Want zij zijn nu een stuk van onszelf, 

als wij hen gedenken 
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Gaven en gebeden 

Inzameling van de gaven toegelicht door de diaken 

Collecten De 1e rondgang is voor Hospices De Mare, Xenia  

 en Issoria 
 De 2e rondgang is voor het plaatselijke kerkenwerk  

Muziek: Chant de paix - Jean Langlais (1907-1991)  

  

Tijdens het collecteren komen de kinderen terug in de kerk 

 

 

Gebeden 

 

Gebed over de gaven 

Gezongen voorbede ‘Groter dan ons hart’  

H. Oosterhuis/A. Oomen 

voorzang: Gij die geroepen hebt 'licht' 

en het licht werd geboren, 

en het was goed, het werd avond en morgen 

tot op vandaag. 

Gij die geroepen hebt 'o mens' 

en wij werden geboren, 

Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe 
dat ik nog leef. 

allen: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart  

  die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
 

voorzang: Gij die de liefde zijt, diep als de zee, 

flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 

laat niet verloren gaan één mensenkind. 

Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 

laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 

allen: 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 
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voorzang: Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in, 

ons vasthoudt, 

Gij die vreugde schept in mensen, 

Gij die het woord tot ons gesproken hebt 

dat onze ziel vervult; 

laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 

doe ons opengaan voor het visioen van vrede 

dat sinds mensenheugenis ons roept. 

allen: 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

voorzang: Zoals een hert reikhalst naar levend water, 

doe ons zo verlangen naar de dag 

dat wij, nu nog verdeelde mensen, 

in uw stad verzameld zijn, 

in u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd. 

Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn. 

 

allen: 

Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. 

 
  
 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader (gesproken)  
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Zending en zegen 
 

- wij gaan staan -  

Slotlied  801  1, 2, 6 en 7 

 

Zegen 

v. …  

allen  Amen 429c 

 

 

 

Na de dienst kan iedereen een persoonlijke gedachteniskaars 

aansteken. Daarbij bewaren we de rustige sfeer van de dienst.  

 

Ondertussen zingt de cantorij eerst:  

 

O how amiable – Ralph Vaughan Williams (1872-1958) 
 
O how amiable are thy dwellings thou Lord of hosts 
My soul hath a desire and longing to enter in to the courts 
of the Lord 
My heart and my flesh rejoice in the living God 
Yea, the sparrow hath found her an house 
and the swallow a nest where she may lay her young 
Even thy altars O Lord of hosts, my king and my God 
Bessed are they that dwell in thy house 
They will be alway praising thee 
The glorious majesty of the Lord our God be upon us 
Prosper thou the work of our hands upon us 
O prosper thou our handy work, o prosper thou our handy 
work. 
O God, our help in ages past, our hope for years to come 
Our shelter from the stormy blast, and our eternal home                 naar psalm 84 

 

Aansluitend zingen we: 

Lied 199  Koester de namen 
 tekst: Sytze de Vries 
 melodie: Willem Vogel 

 

cantorij Koester de namen die wij hier gedenken, 

  dat zij geborgen zijn in uw genade, 

  dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
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refrein: allen 

 

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan, 

zegen ons allen met het licht van uw ogen. 

 

 

cantorij Zie met ontferming naar onze aarde, 

  houd in uw hoede wie haar bewonen. 

  Houd ons omsloten, thuis in uw zegen. 

refrein: allen 
 
 

 

 

 

Bij de uitgang hangt de zendingsbus. 
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