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Orgelspel

“Liebster Jesu wir sind hier”. BWV 731

J.S. Bach

Aansteken van de kaarsen

door Lida en de drie oudste kleinkinderen

Lied		
		
		

we luisteren naar de melodie van “Als alles duister is”
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

Woord van welkom

Bemoediging en groet
Lied 		
		

We luisteren naar de melodie van
“Wij leven van verwondering” melodie: Gezang 466

		
		
		
		
		

Wij leven van verwondering en uit een diep vermoeden,
dat in en om ons leven heen, een hand ons wil behoeden.
Dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God ons leidt ten goede.

		
		
		
		
		

Wij leven het mysterie uit, de waarheid, ongemeten,
dat al ons denken bovenuit, in ons een heel diep weten,
weet dat een hand ons leven draagt,
dat er een stem is die ons vraagt
die ons een God wil heten.

		
		
		
		
		
		

Gebed

Wij leven dwars door vragen heen, met tere zekerheden,
dat ondanks voor- en tegenspraak,
hier kwetsbaar wordt beleden:
dat er een hand is die ons draagt,
dat er een stem is die ons vraagt,
dat God deelt in ons heden.

Woorden ter herinnering
door David

Woorden ter herinnering
door Martin

Lied 		

		

We luisteren naar
“Power of Your Love” door Annemarie

		
		
		
		
		
		
		
		

Lord I come to You
Let my heart be changed renewed
Flowing from the grace
That I found in You
And Lord I’ve come to know
The weaknesses I see in me
Will be stripped away
By the pow’r of Your love

		Chorus
		
Hold me close
		
Let Your love surround me
		
Bring me near
		
Draw me to Your side
		
And as I wait
		
I’ll rise up like the eagle
		
And I will soar with You
		
Your Spirit leads me on
		
In the pow’r of Your love

Schriftlezing		

uit het Oude Testament: Psalm 67

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.

Orgelspel
Schriftlezing		

Variaties op Psalm 67
uit het Nieuwe Testament: Mattheus 6 vers 25-34

Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult
eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het
leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk
naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer
waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el
aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding?
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en
weven niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als
een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen
in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg
zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af:
“wat zullen we eten?” of: “wat zullen we drinken?” of: “waarmee zullen
we ons kleden?” , dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie
hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst
het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen
je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen,
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan
zijn eigen last.

Lied		
		

We luisteren naar de melodie van
“Zoek eerst het koninkrijk van God”

		
		
		

Zoekt eerst het koninkrijk van God,
en zijn gerechtigheid.
En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja.

		
		
		

Men kan niet leven van brood alleen,
maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja.

		
		
		

Bidt en u zal gegeven zijn,
zoekt en gij zult Hem zien.
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja.

		Halleluja, halleluja,
		
halleluja, hallelu, halleluja.

		Halleluja, halleluja,
		
halleluja, hallelu, halleluja.

		Halleluja, halleluja,
		
halleluja, hallelu, halleluja.

		Halleluja, halleluja,
		
hallelujah, hallelu, halleluja.

Overweging
Meditatief orgelspel
Gebed
Lied

We luisteren naar de melodie van “Rust en vrede”

Rust en vrede, rust en vrede, mensenkind, Gods licht voor jou!
welkom thuis in de hand van de levende God, ons altijd nabij.

Woorden van uitgeleide
Lied

we luisteren naar de melodie van ‘‘Ga met God en Hij zal met je zijn”

Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen, ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn, bij gevaar, in bange tijden,
over jouw zijn vleugels spreiden, ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn, in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen, ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten, ga met God en Hij zal met je zijn.

Op de begraafplaats
Woorden aan het graf
Onze Vader Gezamenlijk gebeden
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen

Heenzending en zegen

