Orde van dienst gedachtenisdienst 21 november 2021
Muziek vanaf 9.00 uur instrumentale muziek
Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente door de ouderling van dienst
Moment van stilte
Openingslied Dan nog Lied 342 Zangen van Zoeken en Zien. De cantorij zingt een keer voor, daarna kan
de gemeente invallen. Het lied wordt herhaald.
Dan nog, dan nog,
klamp ik mij, klamp ik mij
vast aan jou of je wilt of niet
op ongenade of genade
ik zal red mij red mij roepen
of zoiets als heb mij lief.
Bemoediging
Inleiding op de dienst
Gebed
Zingen: Lied 24 De aarde en haar volheid zijn vers 1, 5.
Moment voor jong en oud
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing: Openbaring 1: 4-8

(NBV)

Zingen: Lied 922 In der welt habt ihr angst
Lezing: Marcus 13: 14-27 (NBV)
Zingen: Lied 462 Zal er ooit een dag van vrede - alle verzen
Overweging

Muziek

GEDACHTENIS
Inleiding
Lied: Ruimte waar het licht kan komen (496 Zangen van Zoeken en Zien)
Lezen van de namen
Gedenken dierbare overledenen, gedachteniskaars wordt aangestoken, namen kunnen door
gemeenteleden worden genoemd.
Afsluitende woorden
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Zingen: lied 221 zo vriendelijk en veilig als het licht

alle verzen door allen

Collecten met korte toelichting
Muziek tijdens de collecte
Dank- en voorbeden met gesproken acclamatie Heer hoor ons bidden, laat komen uw rijk!
Stil gebed
Onze Vader
Zending en zegen
Slotlied: “Ga maar gerust” Sytze de Vries (blauw bundeltje Het liefste lied van overzee nr. 15) alle
verzen (Vers 1 cantorij, 2,3 allen)
1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
2. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
3. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
Muziek
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