
 

Gedachtenis van de overledenen 

  Inleidende woorden 

  Noemen namen en aansteken kaarsen 

  met Tussenzang    lied 139d    1e maal cantorij 2e allen 
Heel het duister is vol van luister door uw licht 

   
Afsluiting 

 
  Zingen:  lied 731: 1. Cant. 2. Allen Vergeet niet hoe wij heten 
 
  Gemeente leden krijgen gelegenheid ter gedachtenis 

   een kaarsje aan te steken       
 

Te beginnen van achteren komen mensen rij voor rij  
door het middenpad naar voren, krijgen een kaarsje aangereikt, 
steken het aan aan de grote kaarsen op tafel en plaatsen het in 
de kaarsentuin. Daarna via de zijkanten weer terug naar hun 
plaats. Onderwijl is er orgelspel. 

 
  Zingen  lied 731: 3.  Vergeet niet hoe wij heten 
 
 Gebeden:  dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
 Mededelingen / collecte 
 
 Slotzang lied 767: 1.2.3.4.  De toekomst van de Heer is daar. 
 
 Zegen 
 
 Orgelspel 

 Na de dienst koffiedrinken in de hal en achterin de kerkzaal 
 
 Familieleden van genoemde overledenen kunnen als herinnering
 de aangestoken kaars met naamkaartje meenemen.  
4. 
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Orgelspel     over lied 207 De trouw en goedheid van de Heer 
 
Welkom 

 
 Aanvangslied  lied 601: 1.2. Licht dat ons aanstoot in de morgen 
 
 Bemoediging 
 Ambtsdrager:  Wij zoeken onze Hulp bij de HEER 
 Allen  die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
 Drempelgebed  gezongen: lied 298  cantorij en allen 
 
 Psalm van de zondag  psalm 121: 1.4. Van waar? 
 
 Smeekgebed voor de nood in de wereld 
 
 Kyrie  299f 
 
  Heer ontferm U, Heer ontferm U 
  Christus ontferm U, Christus ontferm U 
  Heer ontferm U over ons, Heer ontferm U over ons 
 
 

Glorialied  lied 869: 1.3.6.  Lof zij de Heer, ons hoogste goed 
 
 1. 



 Gebed van de zondag 
 

 Lezing  Psalm 139: 1- 12 / 23- 24           Chant gezongen door cantorij  
1 Heer. U kent mij en doorgrondt mij 

 2 U weet het als ik zit of sta 
    U doorziet van verre mijn gedachten 
 3. Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op 
    met al mijn wegen bent U vertrouwd. 
 4 Geen woord ligt op mijn tong. 
    of U, Heer, kent het ten volle. 
 5 U omsluit mij, van achter en van voren 
    U legt uw hand op mij. 
 6. Wonderlijk, zoals U mij kent, 
    het gaat mijn begrip te boven. 
 

 7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, 
    hoe aan uw blikken ontkomen ? 
 8. Klom ik op naar de hemel -  U tref ik daar aan 
    Lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar. 
 

 9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad 
   Al ging ik wonen voorbij de verste zee, 
 10 Ook daar zou uw hand mij leiden 
    Zou uw rechterhand mij vasthouden. 
 

 11 Al zei ik: ‘laat het duister mij opslokken, 
    het licht om mij heen veranderen in nacht’ 
  12. Ook dan zou het duister voor U niet donker zijn –  
     de nacht zou oplichten als de dag, 
     het duister helder zijn als het licht. 
 

 23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart 
     peil mij, weet wat mij kwelt, 
 24 zie of ik geen verkeerde weg ga 
     en leid mij over de weg die eeuwig is. 
 
Evangelie Johannes 8, 12  Licht in het duister 
  Jezus nam opnieuw het woord en zei: Ik ben het licht  
  voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de  
  duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.  
2. 

 
  Zingen  ZZZ lied 213: Bij U is de bron van het leven   
   

Refrein gezongen door allen  Cantorij zingt het 1x voor. 
  Daarna zetten we opnieuw in met refrein.  
 
  Allen:  Bij jou is de bron van het leven 
   In jouw licht zien wij het licht 
 
  Cant. Jij die in jouw mildheid de hemel uitspant 
 
  Allen: In jouw licht zien wij het licht 
 
  Cant. Jij die jouw hechte trouw over ons welft 
 
  Allen: In Jouw licht zien  wij het licht 
 
  Cant Jij die in jouw waarheid ons leven grondt 
 
  Allen: Bij Jou is de bron van het leven 
 
  Cant. Jij die in jouw vrijheid ruimte schenkt 
 
  Allen: Bij Jou is de bron van het leven 
 
  Allen Bij jou is de bron  van het leven 
   In jouw licht zien wij het licht. 
 
  [ bij psalm 36   tekst: Kees Waaijman  muziek Jan Egberink ] 

 
 

Overweging 
 
 
  Orgelspel  over lied 653 Gij zijt het Licht van God gegeven 
 
 
 3. 


