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“Ik ben de alfa en de omega,  
het begin en het einde” 

 
 
Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding – 
 
Zingen:  God heeft het eerste woord, Lied 513 
 
Bemoediging 
Vgr.  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem.  die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vgr.  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gem.  die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Drempelgebed 
 
Cantorij:  Thou knowest, Lord, Thomas Morley 
 

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts 
Shut not thy merciful ears unto our prayer 
But spare us, Lord, spare us, Lord most holy 
O God, o God most mighty 
O holy and most merciful Saviour 
Thou most worthy Judge eternal 



Suffer us not at our last hour 
For any pains of death to fall, to fall from thee. 
Amen 
 
Gij kent, Heer, de geheimen van ons hart; 
sluit uw barmhartige oren niet voor onze gebeden, 
maar spaar ons, allerheiligste Heer, o almachtige God, 
o heilige en barmhartige Heiland, 
Gij, hoogwaardige eeuwige Rechter, 
doe ons in ons laatste uur 
geen doodsangst uitstaan, 
dat wij uit uw handen zouden vallen. 
Amen. 

 

- Dienst van de Heilige Schrift – 
 
Met de kinderen 
 
Het licht van het Woord 
Bij de eerste kaars zingt de cantorij: “Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons 
hart” 
Bij de tweede kaars: “Zuivere vlam, verdrijf met je licht de schaduw van de dood” (Lied 458) 
 
Eerste Lezing: Exodus 3:1-14 
 
Zingen:   Wat vrolijk over U geschreven staat, Lied 324 
 
Tweede lezing: Openbaring 21: 1-7 
 
Zingen: Hoe helder staat de morgenster, Lied 518: 1 en 7 
 
Overweging 
 
Cantorij: A flower remembered 
 

A flower remembered can never wither; 
Forever blooming as bright as day, 
Its fragrance lingering like music softly playing, 
A gentle voice that’s saying, “I’ll never fade away.” 
  
I hear the echoes of many voices; 
Sometimes they’re distant, sometimes so clear; 
Through all the sounds of life they seem to whisper, 
‘Will you remember, will you remember, will you remember?’ 
  
The birds fly homeward across my valley 
Toward the mountains all white with snow; 
The birds are gone now, the mountain snows have melted, 
But still I see their beauty, these scenes of long ago  



 

 

The birds still fly in other valleys; 
The mountain snows have turned to streams; 
All things must pass, but memories are lasting: 
We will remember, we will remember, we will remember. 
 
Een bloem die wordt herdacht kan nooit verwelken, 
voor altijd bloeit ze, helder als de dag, 
haar geur blijft hangen als muziek die zachtjes speelt, 
een vriendelijke stem die zegt: Verdwijnen zal ik niet. 
 
Ik hoor de echo’s van zovele stemmen, 
soms van een afstand, soms heel duidelijk. 
Door alle geluiden van het leven lijken ze te fluisteren: 
Blijf aan mij denken, blijf aan mij denken, blijf aan mij denken. 
 
De vogels vliegen huiswaarts over de vallei, 
naar bergtoppen bedekt met witte sneeuw. 
De vogels zijn gevlogen, gesmolten is de sneeuw, 
maar nog steeds zie ik hun schoonheid, taferelen van lang geleden. 
 
De vogels vliegen nu in andere valleien, 
de bergsneeuw is veranderd in een stroom. 
Alles gaat voorbij, maar herinneringen duren. 
Wij blijven gedenken, blijven gedenken, blijven gedenken. 

 
Oudste kinderen komen terug  
 

- Gedachtenis van de gestorvenen - 
 
Inleiding 
 
Wij noemen de namen 
een paar keer onderbroken door: Hun naam staat vaster dan in steen, 
 Lied 960:3 
De laatste keer afgesloten met: Lof zij de Vader, lof de Heer, Lied 670:7 
 
Voorbeden 
acclamatie: Als alles duister is, Lied 598 
 
Stil gebed 
 
Cantorij:  Rust en vrede, Tom Löwenthal en Huub Oosterhuis 
 
Geef ons rust en vrede dezer dagen tot in eeuwigheid. 
Dat uw eeuwige licht ons zal verlichten. 
Kom bevrijden, geef ons rust en vrede voorgoed, 
dat uw eeuwige licht ons komt bevrijden. 
 
 



- Dienst van de Tafel - 
 
Kinderen brengen brood en wijn 
 
Collecten 
 
Nodiging 
 
Lofzegging 
 
Sanctus:  Heilige God, geprezen zij, Lied 870: 1-3 en 6-8 
  
Inzettingswoorden 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet 
  
De gemeenschap van brood en wijn 
  
Dankgebed 
Slotlied:  Ga met God en Hij zal met je zijn, Lied 416  
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
Voorganger:    ds. Heleen Weimar 
Organist:    Ies Nijman 
Ambtsdragers:   Hilco Griffioen en Renze Sleeking 
Ontvangst:    Leden van sectie 8 
Koffie schenken:   Riet Hogenbirk en Sandra Middelkoop, 
    Janny en Theo van Doorn 
Kindernevendienst:  Marijke Swart 
Oppasdienst:   Toos van Eijk en Rita Bongers 
Collecten:   1. Zending  
    2. Plaatselijke kerk 
    3. Maaltijdcollecte 
Medewerking van de cantorij o.l.v. Arno Rog 

 


