Orgelspel
Welkom
Zingen: Lied 513 – God heeft het eerste woord
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God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3

God heeft het laatste woord.
Wat hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

1

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Gij die ons kent en ons doorgrondt,
zie ons hier aan met het licht van uw ogen.
v:

O God, keer U om naar ons toe
keer ons toe naar elkaar
a: Maak ons kinderen van uw licht.
v: U roept ons bij onze namen
vanaf het begin tot voorbij het einde,
uw stem verblijdt ons met liefde en vreugde.
a: Wees aanwezig in ons midden
dit uur en elke dag.
Amen.

Zingen: Psalm 24 vers 1 en 3
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3.

God is hem zegenrijk nabij,
in 't recht des HEREN wandelt hij,
de God des heils zal hem verblijden.
Een nieuw geslacht gaat op in 't licht
en zoekt des HEREN aangezicht,
Jakob, het volk dat Hij zal leiden.

Gebed om ontferming
Na ‘Zo bidden wij en zingen’ zingen we Lied 301e

Als gloria zingen we: Lied 868 vers 2 en 4 Lof zij de Heer
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4.

Lof zij de Heer
die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde
die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

Gebed bij de opening van de Schriften
Epistellezing: Openbaring 7 vers 1 – 4 en 9 - 17
Zingen: Lied 726 vers 1, 5 en 6
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5.

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

6.

God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
Heilige Geest die levend maakt.

Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied 793 – Bron van liefde, licht en leven
1.

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

3.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Geloofsbelijdenis
Wij geloven in God, die ons steeds nieuwe kansen geeft,
die ons nodig heeft om op te bouwen
wat verloren dreigt te gaan.
Wij geloven in God, die creatief is
en licht schept waar duisternis heerst.
Wij geloven in Jezus Christus een mens naar Gods hart,
die staat in het licht van God,
en ons op de hoogte brengt van zijn liefde voor ons.
Die ons inspireert om te gaan waar geen wegen zijn.
Wij geloven in de heilige Geest die onze angsten verjaagt.
Die ruimte schept en alles nieuw maakt.
Die werkt in mens en tijd
en ons moed en kracht geeft niet op te geven
in moeilijke momenten.
a.: Dat geloven wij…
Amen
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Zingen: Lied 221: 1 – Zo vriendelijke en veilig als het licht

Rondom Leven en Sterven
Verbeelding

Leven
Geboren
Tess Marthe Heinemans,
geboren op 7 augustus 2018
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Zingen: Ik zal er zijn voor jou (Hanna Lam)

3.
Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

4.
Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen.
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

Sterven
Gestorven
Berendina Johanna Reverdink - Dave
Geboren op 27 januari 1918
Overleden op 18 december 2017
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Fijkje Drenten
Geboren op 25 juli 1946
Overleden op 26 december 2017

Hendrik Jan Kok
Geboren op 3 mei 1943
Overleden op 31 december 2017

Johan Hendrik ( Jan ) Oonk
Geboren op 11 oktober 1946
Overleden op 19 januari 2018

Reintjen Aaltjen (Reintje) Tragter - Wannink
Geboren op 14 januari 1931
Overleden op 3 februari 2018

Johanna Hendrika Arendina Saaltink - Boerman
Geboren op 28 januari 1933
Overleden op 17 februari 2018

Jenneken (Jenny) Schutte - Teunissen
Geboren op 4 maart 1931
Overleden op 20 februari 2018

Zingen:
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Jacoba Schouten - Rosinga
Geboren op 16 februari 1923
Overleden op 21 februari 2018

Henni Verheul - Kops Hagedoorn
Geboren op 29 december 1926
Overleden op 16 maart 2018

Johanna Wilhelmina (Jo) Albertha Ruiter - Urbaan
Geboren op 1 mei 1933
Overleden op 21 maart 2018

Johanna Willemina Schepers - Garritsen
Geboren op 25 april 1927
Overleden op 30 maart 2018

Albertus Johannes Böke
Geboren op 28 april 1925
Overleden op 2 april 2018

Berendina Johanna Krebbers - West
Geboren op 8 december 1918
Overleden op 3 april 2018

Berendina Maria Smalen - Klein Kranenbarg
Geboren op 18 maart 1934
Overleden op 2 april 2018

Zingen:
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Jan Kappert
Geboren op 24 maart 1949
Overleden op 20 april 2018
Bertha Elkink – Janssen
Geboren op 11 oktober 1927
Overleden op 5 mei 2018

Gerrit Jan Hassink
Geboren op 7 maart 1937
Overleden op 16 mei 2018

Hermina Johanna ( Mina ) te Velthuis – Hijink
Geboren op 9 februari 1932
Overleden op 20 mei 2018

Hendrik Jan Boomkamp
Geboren op 8 januari 1925
Overleden op 23 mei 2018

Elizabeth Anna (Lies) Klein Kranenbarg – Bakker
Geboren op 8 juli 198
Overleden op 8 juni 2018

Willemina Hendrika ( Willy ) van Amersfoort – Karman
Geboren op 8 mei 1930
Overleden op 10 juli 2018

Zingen:

Harmina Arendina Voortman – Reurink
Geboren op 28 augustus 1929
Overleden op 18 juli 2018

Henny Breukers
Geboren op 30 oktober 1944
Overleden op 24 augustus 2018

Mina Nijhuis – Roekevisch
Geboren op 15 februari 1931
Overleden op 3 september 2018

Arend Jan Kruisselbrink
Geboren op 19 oktober 1931
Overleden op 12 september 2018

Gerda Gerritsen – Klompenhouwer
Geboren op 9 april 1932
Overleden op 8 oktober 2018

Jannie Dinkelman – Rekers
Geboren op 17 november 1934
Overleden op 28 oktober 2018

Harry Blekkenhorst
Geboren op 1 juni 1943
Overleden op 30 oktober 2018

Zingen:
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Laatste kaars….

Zingen: Lied 91a – Wie in de schaduw Gods mag wonen

2.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan de oever van een beek.
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3

Geen duister zal je overvallen
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Een kaars voor wie maar wil
We hebben allemaal namen in onze gedachten van
mensen van wie wij dit jaar of al eerder afscheid
hebben moeten nemen. U kunt, als u dat wilt, voor
hen een kaarsje aansteken en neerzetten bij de
liturgische schikking of op de gedenkplek achter in de
kerk. Maar ook om andere redenen mag een kaarsje
gebrand worden. Na de dienst kunt u het kaarsje
meenemen als gedachteniskaarsje.

Gebeden
Na ‘Hoor ons biddend zingen’

Stil gebed
Onze Vader…
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Collecte
1ste collecte voor diaconaal werk
2de collecte voor kerkelijk werk
Collecte bij de uitgang: ‘Kerstpakkettenactie’

Slotlied: Lied 725 – Gij boden rond Gods troon 1 en 4
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4.

Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

Zegen, a: amen, amen, amen.
Orgelspel
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