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De hoop die in ons is 
 

Welkom en mededelingen 
 

- Voorbereiding - 
 
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 
 
Zingen:  Uit de diepten roep ik U, Psalm 130c 
 cantorij: 1 en 3 
 allen:  2 en 4 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 acclamatie: O Heer God, erbarmend, genadig, Lied 329 
 
Glorialied:  Lof zij de Heer, ons hoogste goed, Lied 869: 1, 5 en 6 
 allen: 1 en 6 
 cantorij: 5 
 

- Dienst van de Heilige Schrift - 
 
Met de kinderen 
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Het licht van het Woord cantorij Lied 458 
Bij de eerste kaars:   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  
 
Eerste lezing:  Jesaja 25: 6-9 
 
Zingen:   De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan, Lied 762 
 allen:   1, 3 en 5 
 cantorij:  2 en 4 
 
Evangelielezing: Mattheüs 12: 15b-21 
 
Brieflezing:  Romeinen 8: 18-25 
 
Zingen:  Gij zijt de zin van wat wij zijn, Lied 760 
 cantorij: 1, 3 en 5 
 allen: 2, 4 en 6 
 
Overweging 
 
Zingen:  Vreemden zijn wij, Lied 813 
 cantorij: coupletten 
 allen:  refrein 
 

- Gedachtenis van de gestorvenen - 
 
Inleiding 
 
Muziek:  Door de wind, Stef Bos 
 

Ik zie je voor me met m’n ogen dicht 
Ik kan je voelen met m’n hart op slot 
‘k Hoor je praten maar je bent er niet, 
nee, je bent er niet. 
En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen 
En je mag nog niet sterven want ik kan je niet missen 
Door de wind, door de regen, dwars door alles heen 
Door de storm, al zit alles me tegen,  
door jou ben ik nooit alleen. 

 
Ik voel je naast me als ik ’s nachts op straat 
wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven, 
je moest eens weten. 
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar 
en ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen, 
ik kan alleen zingen. 
Door de wind… 
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Door een zee van afstand, door een muur van leegte 
door een wand van stilte, door mijn hele leven 
Door de wind… 

 
Wij noemen de namen en ontsteken een kaars 
 

 Zingen:  Vrienden die zijn overleden, Lied 733 
  steeds een couplet na een aantal namen 

 
Cantorij:  Blessed are the dead, Charles Villiers Stanford 
  
Voorbeden 
 
Stil gebed 
 

- Dienst van de Tafel - 
 
Over de collecten 
 
Brood en wijn rondgedeeld 
 
Nodiging 
  
Lofzegging 
 
Sanctus:  Gij boden rond Gods troon, Lied 725 
 cantorij: 1 en 3 
 allen: 2 en 4 
 
Inzettingswoorden 
 
Onze Vader 
 
Vredegroet  
  
De gemeenschap van brood en wijn 
 
Muziek 
  
Dankgebed 
  
Slotlied:  Laat komen, Heer, uw rijk, Lied 756: 1-6 
 cantorij: 1, 3 en 5 
 allen: 2, 4 en 6 
 
Wegzending en zegen 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
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Voorganger:  ds. Heleen Weimar 
Ambtsdragers: Gerda Kerkhof en Renze Sleeking 
Kinderdienst:  Fokko Bosker 
Muziek:  Ies Nijman, orgel 
   de cantorij o.l.v. Arno Rog 
   Solo: Jessica Rebel 
Ontvangst:  Leden van sectie 2 
Collecten:  1. Thermometeractie 
   2. Plaatselijke kerk 
   3. Maaltijdcollecte 
Koffie schenken:  Truus en Willem Kroon, Irene v.d. Kooij 
 

 
 

 
De collecten kunt u ook voldoen via Regenboogcollectes. 
Als u een smartphone met bank-app heeft kan de QR-code hiernaast 
gebruikt worden. 

 
 
 
 

 

https://site.skgcollect.nl/265/gift/formulier.html?id=4967

