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Welkom in deze dienst 
 

 
Vandaag noemen wij de namen van mensen uit onze gemeente, die 

het afgelopen jaar zijn overleden. Wij herinneren ons vandaag hun 

gezichten en verhalen en wie ze voor ons waren. 

 

In deze dienst tasten wij naar woorden voor verdriet en gemis. We 

zoeken naar troost en kracht. We zingen en bidden om steun van de 

Levende. 

 

Op tafel ziet u een schikking. Centraal staat een beeld, gemaakt door 

kunstenaar Joop van Egmond. Het heet Gedragen bestaan. In dit 

beeld zien we een wonderlijk samenspel van leegte en gedragen zijn. 

Het kan verwijzen naar rouw waarin verdriet en niet alleen gelaten 

worden belangrijk zijn. Herfstbladeren eromheen symboliseren het 

leven in alle seizoenen.  

 

Vooraan in de kerk ziet u twee frames met gedenkkaarsen. Tijdens 

de dienst, bij het noemen van de namen, kunnen familieleden naar 

voren komen om een kaars aan te steken. In dit ritueel verbinden wij 

de naam van onze dierbaren met het licht van Pasen en met Gods 

liefde die de dood overbrugt. Als er geen familie is, zullen de ouder-

ling en diaken de kaars ontsteken. 

 

Ook staan er witte rozen. Zij verwijzen naar het leven van hen die wij 

gedenken, mensen die ieder op eigen wijze gebloeid hebben. Wit is 

de kleur van de opstanding. De witte roos staat zo voor verbonden-

heid, eerbied en hoop. Families die iemand gedenken, kunnen na af-

loop van de dienst naar voren komen en een witte roos ontvangen 

om mee naar huis te nemen. 

 

Van 11.00 tot ca. 12.30 uur is de Groene Kerk ook geopend. U kunt 

ook daar een kaarsje aansteken en het graf van uw dierbare bezoe-

ken.  

 

Wij wensen u een goede dienst toe.  
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Intrede 
 

Muziek bij binnenkomst 

Pari Intervallo 

Arvo Pärt (1935) 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling 

 

Muziek tot verstilling  gezongen door de cantorij 

 

Waar de nacht de mensen houdt omvangen 
tekst: Sytze de Vries naar Robert Willis 
melodie: Richard Shephard 

 

1. Waar de nacht de mensen houdt omvangen, 

willen wij ons keren naar het licht 

dat door God in Christus is ontstoken, 

Morgenster die ons de dag bericht. 

 

Want dit licht is sterker dan het duister 

waaruit ooit de dag werd opgericht. 

Waar de schaduwen nog alom heersen  

keren wij de ogen naar het licht! 

 

3. Laten wij ook nu een kaars ontsteken 

als een teken dat de dood weerspreekt, 

als een licht voor wie de hoop verloren, 

als een licht waarbij de strijd verbleekt. 

 

Want dit licht is sterker dan het duister… 

 

Ondertussen worden de tafelkaarsen aan de paaskaars ontstoken. 

 

- wij gaan staan – 

 

Groet en bemoediging,  

v:  De Heer met u allen! 

g:  ZIJN VREDE MET U!  

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

g: DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN. 
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Drempelgebed 

v: God van verbondenheid, U bent ons een toevlucht  

g: VAN GENERATIE OP GENERATIE 

v: U gaat met ons mensen mee, door onze geschiedenis 

g: NEEM ONS MEE OP WEG NAAR UW TOEKOMST 

v: In verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan op de weg 

van geloof, hoop en liefde. 

G: AMEN. 
 

Aanvangslied 283  allen 1 en 2, cantorij 3, allen 4 en 5 
 

- wij gaan zitten – 
 

Gebed om ontferming  

Afgesloten met gezongen acclamatie: 367d 
 

Gloria  Lied 727: allen 1 en 2, cantorij 3, allen 4 en 10  
 

Gebed van de zondag 

v: (…) Door Jezus Christus, onze Heer. 

a: AMEN 
 

 

 

Rond het woord 
 

Voor alle leeftijden 
 

Toelichting bij de schikking 
 

Muziek 

Improvisatie  Lied 727 
 

Lezing  Genesis 28: 10-22 
 

De Jacobsladder door troubadour Jan van Til 
 

Een steen diende als kussen 

Op de plek waar Jacob lag. 

Hij sloot die nacht zijn ogen 

En wat hij toen zag. 

Een ladder die reikte  

Tot aan de hemelboog. 

Engelen klommen  

Omlaag en omhoog. 
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Op die plek daar lag Jacob. 

Met zijn ogen dicht 

Zag hij die Ene 

In het hemelse licht. 

Die daar stond naast hem 

Die daar tot hem zei: 

Ik ben er voor jou, 

Ik blijf aan jouw zij. 
 

En ‘s morgens vroeg, 

Toen de zon opkwam en weer scheen, 

Droeg hij die steen,  

Dat kussen van steen. 

Hij richtte het op 

Denkend aan de aanwezigheid. 

Hield hij vast aan zijn droom, 

De droom die hem leidt. 
 

M`n hoofd in het kussen, 

Een deken over me heen. 

Ik staar in het donker. 

`k Voel me alleen. 

Ik vraag in mijn bede: 

God, hoe kan het bestaan? 

Mijn geliefde is verdwenen, 

Voorgoed hier vandaan. 
 

Dan sluit ik mijn ogen, 

Er ontsluit zich een droom. 

Een ladder naar de hoogte 

Waar de aanwezigheid woont. 

Engelen komen, 

lichten me op. 

`Staak nu je wenen, 

Staak je getob.` 
 

En ‘s morgens vroeg, 

Als de zon opkomt en weer brandt, 

Vind ik een steen 

In mijn niemandsland. 

Ik richt hem op 

Denkend aan de aanwezigheid. 

Hou ik vast aan die droom, 

De droom die mij leidt. 
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Overdenking 

 

Lied  266: 1, 3 en 5 
 

 

Gedachtenis en gebeden 
 

Inleiding 
 

Lied   199 ‘Koester de namen die wij hier gedenken’ 

 coupletten door cantorij, refrein allen 

 

De namen van hen die gestorven zijn worden genoemd. Na het noe-

men van iedere naam wordt een kaarsje aangestoken met het licht 

van de paaskaars.  
 

Dank en Voorbede 
 

na iedere intentie 

 

v: daarom bidden, daarom zingen wij:   

 

Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!                        DB-LG nr. 78 
 

 

Stil gebed  

 

Onze Vader      (vertaling NBV 21) 
 

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving, 

maar red ons van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit 
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tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 
 

Gaven, zending en zegen 
 

Toelichting op de collecte door de diaken 
 

Slotlied  416 ‘Ga met God’ 
 

Zegen 

v: … 

allen:  

 

Amen Lied 429 c  

 

 

 

Persoonlijke gedachtenis 

Na afloop kan iedereen een persoonlijk gedachteniskaarsje aanste-

ken. Dat kan vooraan of aan de beide zijkanten van de kerk. 

 

Muziek ‘Jesus bleibet meine Freude’ - J.S.Bach (1685-1750) 

 

Jesus bleibet meine Freude, 

Meines Herzens Trost und Saft, 

Jesus wehret allem Leide, 

Er ist meines Lebens Kraft, 

Meiner Augen Lust und Sonne, 

Meiner Seele Schatz und Won-

ne; 

Darum lass' ich Jesum nicht, 

Aus dem Herzen und Gesicht. 

Jezus zal mijn vreugde blijven, 

balsem voor mijn hart, en troost; 

Jezus hoedt mij ook in 't lijden, 

Hij is van mijn leven de kracht, 

van mijn ogen de lust en de zon, 

Hij is mijn zieleschat en hoogst 

genot; 

Daarom zal Jezus altijd in mijn hart 

en nooit uit mijn ogen zijn.

 

Orgelmuziek 

Uit Requiem, Op.48: Pie Jesu 

Gabriel Fauré (1845-1924) 
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Na afloop bent u welkom voor een kop koffie, thee of limonade en om 

elkaar te ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bij deze dienst zijn o.m. betrokken:   
voorgangers  ds. Richtsje Abma en ds. Rian Veldman  
ouderling  Marga Hoogenkamp 
diaken   Maureen van den Brink 
organist   Leonard Seeleman 
PGO-cantorij o.l.v.   Pauline Verkerk 
lied  Jan van Til (www.janvantil.nl) 

lector        Karel Krijgsman 
schikking   El van Egmond, Gerry Jansen, Joske Kortleve  
kindernevendienst  Pietia van Laarhoven 
koster, camera      Gert Jan Huizer, Marco Kortleve 
ontvangstcommissie Tiny van Leeuwen, Wil de Vries 
 

Wilt u reageren of doorpraten? Dat kan. U kunt ons 

bereiken via ds.r.veldman@pgoegstgeest.nl of 
richtsjeabma@gmail.com 
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