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Waar de gemeente staat wordt met een * aangegeven
Op de drempel
De klok wordt geluid
Orgelspel: Fantasia “Von Gott will ich nicht lassen” (BWV
658a) - J.S. Bach
Welkom en mededelingen
De Bijbel wordt opengeslagen en de kaarsen aangestoken
*Bemoediging
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Levende God,
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
*Drempelgebed
Vg.: God die ons beter kent dan wij onszelf kennen,
nu wij hier zijn samengekomen
bij U en bij elkaar,
moeten wij U zeggen
dat wij soms ver weg zijn
van U en van elkaar
Door de omstandigheden moet het
maar soms is het ook ons onvermogen elkaar te
bereiken.
Daarom vragen wij U:
Allen: NEEM ONS BIJ DE HAND EN HELP ONS.
DAT WIJ SAMEN VERDER GAAN OP UW WEG.
Vg.: Amen.
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- Aanvangspsalm 23b: De Heer is mijn herder
De Heer is mijn herder
‘k heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden
Hij voert mij al zachtkens
Aan wateren der rust.
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.

Kyrie-litanie
- Litaniegebed
beantwoord met:
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- Lied 913: Wat de toekomst brengen moge
Wat de toekomst brengen moge
Mij geleidt des heren hand
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land
Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed
Leer mij slechts het heden dragen
Met een rustig kalme moed
Heer, ik wil uw liefde loven
Al begrijpt mij ziel u niet
Zalig, zij die durft geloven
Ook wanneer het oog niet ziet
Schijnen mij uw wegen duister
Zie ik vraag u niet, waarom?
eenmaal zie ik al uw luister’
Als ik in uw hemel kom

Rond de Schrift
Groet
Vg.: De Heer zij met u
Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed
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Lezing: psalm 90: 1-6
Een gebed van Mozes, de godsman.
Heer, u bent ons een toevlucht geweest
van geslacht op geslacht.
Nog voor de bergen waren geboren,
voor u aarde en land had gebaard –
u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: ‘Keer terug, mensenkind.’
Duizend jaar zijn in uw ogen
als de dag van gisteren die voorbij is,
niet meer dan een wake in de nacht.
U vaagt ons weg als slaap
in de morgen, als opschietend gras
dat ontkiemt in de morgen en opschiet,
en ’s avonds verwelkt en verdort.

Muziek: Nooit meer – Jan Krans/ Fred Tuinder
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Lezing: Psalm 90: 12-17
Leer ons zo onze dagen te tellen
dat wijsheid ons hart vervult.
Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog?
Ontferm u over uw dienaren.
Vervul ons in de morgen met uw liefde,
laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.
Geef ons vreugde, vergoed de dagen dat u ons kwelde,
de jaren dat wij ellende doorstonden.
Toon uw daden aan uw dienaren,
maak uw glorie bekend aan hun kinderen.
Laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
Bevestig het werk van onze handen,
het werk van onze handen, bevestig dat.

Muziek: Benedictus (uit The Armed Man) - Karl Jenkins
Schriftuitleg en overweging
Meditatieve muziek: Lament (uit Cry of the Celts) – Ronan
Hardiman
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Wij gedenken
Inleidende woorden
Ik herinner je
elke minuut
van elk uur
van elke dag.
In elke ademtocht
in elke hartslag
in elke vezel
in elk woord
in elke voetstap
zal ik je blijven herinneren.

- Lied 598: Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft
Als alles duister is
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft
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De namen van hen die in de palm van Gods hand geschreven
staan worden genoemd
Piet en Jeanne van der Marel-Doelman
Francina Drankier
Maria Agatha Onderwater-Boddeus
Jan van der Woude
Nicolaas van Eijk
Christina van Nieuwkerk
Cornelia Petronella Bouwhuizen-Lalleman
Willem Kuiper
Willem Molenaar
Hendrik Jan Bossenbroek
Gosina Johanna Verweij-Rademaker
Pieter Koene
Leendert Zwaanswijk
Trijntje Meijer-Luitse
Ook denken we vandaag aan de mensen die ons zijn
voorgegaan, die we niet bij name noemen, maar die wel in ons
hart zijn.
- Lied 598: Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft
Als alles duister is
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft
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Gebeden en gaven
Voorbeden

beantwoord met:

Stil gebed
Onze Vader
Allen:
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT,
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW KONINKRIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE
OP 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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Afsluiting
*Slotlied 608: De steppe zal bloeien
De steppe zal bloeien
De steppe zal lachen en juichen
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht
De rotsen gaan open.
Het water zal stromen
Het water zal tintelen stralen
Dorstigen komen en drinken
De steppe zal drinken
De steppe zal bloeien
De steppe zal lachen en juichen.
De ballingen keren
Zij keren met blinkende schoven
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde
Één voor één en voorgoed
Die keren in stoeten
Als beken vol water
Als beken vol toesnellend water
Schietend omlaag van de bergen
Met lachen en juichen
Die zaaiden in tranen
Die keren met lachen en juichen.
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De dode zal leven
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven
Dode, dode, sta op: het licht van de morgen
Een hand zal ons wenken
Een stem zal ons roepen: ik open
Hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
En wij zullen opstaan
En lachen en juichen en leven.

*Opdracht en zegen
Vg:
Dat de weg je tegemoet komt
Dat de wind je steunt in de rug
Dat de zon je gezicht warmt
De regen je veld vruchtbaar maakt
En totdat we elkaar weer zien:
Dat God je bewaart in de palm van zijn hand.
ALLEN: AMEN
Orgelspel
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