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“Gedachtenis der namen”
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Voorganger: ds A. Landman
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De draad van de liefde verbindt mij met jou
de draad van het gemis verbindt mij met jou
zoveel draden verbinden mij met zoveel mensen.
altijd is er die draad met jou
ze doorkruist alle andere draden
ze geeft betekenis aan alle levensdraden
de draad van de liefde verbindt voor altijd
de draad van ’t gemis verweeft zich
met die van de liefde
(t.: M. van der Berg)

DIENST der VOORBEREIDING
Orgelspel

/

binnenkomst

/

afkondigingen

LIED: LB 919. 1 + ZGT 279. 1 + LB 919. 4 (staande)
Gij die alle sterren houdt, in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen!
Och, ons hart, is verward, leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten
Heer, de stilte doet ons pijn, toont ons in gedachten,
allen die ontvallen zijn, geeft ons pijn en klachten.
Het gemis, dat er is in al onze dagen,
Is een kruis te dragen.
Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der onze schreden richten, geef ons moed; ’t is ons goed U te zien, Getrouwe,
uw hoog rijk t’ aanschouwen.
Stilte
Groet, bemoediging en drempelgebed - in beurtspraak
v.:
G.:
v.:
G.:
v.:
G.:
A.:

De Heer zij met u
ZIJN GEEST OOK MET U
Onze hulp is de Naam van de Heer,
SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
…
Zo bidden wij:
Heer, spreek dan tot ons uw Woord
EN UW GEMEENTE HOORT!
AMEN
(de gemeente gaat zitten)

Toelichting: “Wat ter sprake komt …”
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Kyriëgebed om de nood in de wereld
GLORIA-lied: LB 775 (voorgezongen)
Dag der dagen, als de tijden zich tot heil zullen verwijden
voor wie bovenmate lijden.
Dag van eindeloos erbarmen en gerechtigheid aan armen
die aan recht zich zullen warmen.
Dag van glorie voor verdrukten en verheffing van wie bukten
alle aan het stof ontrukten.
Dag van vinden van diegenen die door grof geweld verdwenen,
om wie mensen nu nog wenen.
Dag van brood en herverdelen, voedsel voor ontelbaar velen,
diepe wonden zullen helen.
Dag van zon en dag van vrede, alle droefheid is verleden
in een onaantastbaar heden.
Dag van vreugde en verbazen om het zien van wat wij lazen:
er was licht, het licht van Pasen.
DIENST van het WOORD
Lezing Openbaring 19. 1 – 8

/ LIED: LB 384. 1 – 4 (voorgezongen)

Als koning opgetreden en heerser van ’t heelal,
wees dan, o Heer, aanbeden met lied’ren overal!
De lichten zijn ontstoken, de liefde wordt gevierd,
het leven is ontloken, de bruid heeft zich versierd,
zo blakende van minne in alle waardigheid:
het smetteloze linnen van de rechtvaardigheid,
het ongerepte leven gaat blinkende gekleed:
gewaden saamgeweven uit daden die men deed.
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Prediking
Samenzingen: uit Zingende Gezegend 274 (t.: AF Troost; m.: LB 801)
Geef, o Heer, dat onze namen in uw licht te lezen zijn
zoals lijnen in de ramen dankzij zonlicht zichtbaar zijn.
Als de dag dreigt weg te dromen, als de nacht zich binnendringt
en niet aan het licht doet komen dat Gij ons bestaan omringt,
schrijf dan onze namen over met uw stift van louter licht,
laat de letter – ach, hoe pover – lijnen zijn van uw gezicht!
Straal vandaag door alle ramen met uw warme zonneschijn,
Heer, dan zullen onze namen in uw licht te lezen zijn.
Gedichtje
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
Ge hebt mij boven ‘t naamloze uitgetild;
laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,
dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. (LB 920)
Tussendoor – na 15 namen - wordt een couplet voorgezongen van LB 731
Vergeet niet hoe wij heten: naar U zijn wij genoemd.
Zoudt Gij ons niet meer weten dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven; maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even, een ogenblik gegeven
een paasdag die ons wenkt.
Zij raken niet vergeten die over zijn gegaan tot U,
want in uw heden bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.

4

Noemen van de namen - aansteken van een kaars

2020
04-11
15-11
10-12
11-12
12-12
29-12
30-12
2021
30-01
04-02
04-02
09-02
09-02
12-02
13-02
15-02
16-02
17-02
18-02
20-02
01-03
05-03
12-03
22-03
25-03
12-04
12-04
03-05
10-05

Naam
Pieter Izebrand van Til
Warry Wekema
Anna Dijkstra-Werges
Alberdina Tjitske Philips-Hut
Cornelis Schriemer
Johanna de Wind-Verbeek
Janke Linker-Kuiper

98
80
81
83
79
81
96

Hendrik Ludolf Sijbring
Jan van Nieuwenhuijzen
Marie Wijnja-van der Sluis
Cornelis Heijs
Ietje Hummel-Sinninghe
Grietje Wielinga-Lesschen
Mennie Wiersma-Hoekstra
Eelkje Sara Veening-de Vries
Richtje van der Molen-Smits
Koosje Sikkema-Warners
Lena Jansje van Beek-Roubos
Lijntje Geertruida Plandsoen-Faas
Geert Pieter de Jong
Anne Tiete de Vries
Sjoukje Schuitema-Liewes
Hendrik Lucas Venema
Harm Venhuis
Hindrik Boer
Louwina Horenga-Wagenaar
Grietje Tepper-Mulder
Cornelia Hiemstra-Blankestijn

92
90
88
76
74
94
77
88
79
93
85
94
71
72
87
55
84
56
77
87
93
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13-05
15-05
21-05
23-05
01-06
21-06
22-06
24-06
24-06
26-06
10-07
08-08
09-08
04-09
17-09
08-10
20-10
25-10
26-10

Jannes Cruiming
Jan Bouma
Jakob Wolters
Gozina Theodora Griffioen-van Dalen
Aaldert Oosterloo
Tetje Merkus-de Boer
Jacob Gribbert van der Laag
Wilhelmina Christina van der Donk-Poutsma
Hiltje Helmholt-Frik
Frouktje Tel-Bolt
Geeske Slagter-van der Ploeg
Martje van der Laan-van der Kooi
Jelle Heerema
Sake Kornelis Hazewindus
Derkje Smit-van Dijk
Henriëtte Helena Berkhout-ten Haken
Hendriktje Everhardus-Roffel
Tjeerd Meulenbelt
Klaas Weiland

aansteken van een kaars voor wie niet met name is genoemd
Stilte
LB 731 (voorgezongen)
Vergeet niet hoe wij heten, wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken, gelijk het ene licht,
van naam tot gesproken, van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.
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88
63
95
63
89
76
74
100
69
94
91
82
80
81
85
91
94
51
86

DIENST van het ANTWOORD
Gebeden
ZINGEN: Lied 657. 2, 3 en 4 (samenzang)
Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild.
Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.
Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.
Op-weg-zending en zegen
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