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Klokluiden

Orgel en tenor: Aria “Sei getreu” BWV 12 - J.S. Bach
Sei getreu, alle Pein wird doch nur ein Kleines sein.
Nach dem Regen blüht der Segen,
alles Wetter geht vorbei, sei getreu.
Welkom en mededelingen
-allen gaan staanLied 412: 1, 2 en 6
Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren!
U looft d' apostelschaar in heerlijkheid, o Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen!
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag!
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag,
geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen mogen:
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen!
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen:
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.
Votum en groet:
vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
gm:
die hemel en aarde gemaakt heeft
vg:
die trouw houdt in eeuwigheid
gm:
en niet laat varen het werk van zijn handen.

vg:

gm:

Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
Amen

-allen gaan zittenGebed
- Gesproken responsie
vg: … zo bidden wij
gm: Heer, ontferm U over ons
Orgel en tenor: Psalmus CXXIX/CXXX Vers I, II, III, V, De Profundis,
Constantijn Huygens
1.
2.
3.
5.

Een lied Hammaaloth. Uit de diepten roep ik tot U, o Heere!
Heere! hoor naar mijn stem; laat Uw oren opmerkende zijn op de
stem mijner smekingen.
Zo Gij, Heere! de ongerechtigheden gadeslaat; Heere! wie zal
bestaan?
Ik verwacht den Heere; mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord.

de kaars in de lantaarn wordt ontstoken aan de paaskaars, kinderen gaan
naar de nevendienst
Schriftlezing: Johannes 14: 1-9a
Lied: 735: 1, 2 en 4
Gij, die de mens geschapen hebt
en ieder kent bij naam
Gij, die als mens verschenen zijt
en ons bent voorgegaan,
Gij hebt voor wie getreden zijn
in't voetspoor van uw Zoon
eens en voorgoed een plaats bereid:
zij zingen voor uw troon.

Een overgrote menigte
die niemand tellen kan,
verzameld uit de volkeren
van elke taal en stam:
de eerste mens die Gij U schiep,
het volk van Abraham,
de redder Mozes, de profeet
die sprak: zie daar het Lam.
Wij danken U voor hun geloof
in uw verheven naam
en bidden U: neem met hun lied
ook onze hulde aan!
Lof zij het Lam dat is geslacht,
Hem zij de roem de eer,
die voor ons alles heeft volbracht:
Messias, onze Heer!
Overdenking
Orgel en tenor: ‘Vergiss mein nicht’, BWV 505, J.S. Bach
Vergiß mein nicht,
vergiß mein nicht, mein allerliebster Gott.
Ach! höre doch mein Flehen,
ach! laß mir Gnad geschehen,
wenn ich hab Angst und Not,
du meine Zuversicht,
vergiß mein nicht, vergiß mein nicht.
Vergiß mein nicht,
vergiß mein nicht, wenn itzt der herbe Tod
mir nimmt mein zeitlich Leben,
du kannst ein bessres geben,
mein allerliebster Gott;
hör, wenn dein Kind noch spricht:
vergiß mein nicht, vergiß mein nicht.

Gebeden – stil gebed – onze Vader
Gedenken van de overledenen
Woorden van herinnering
Wij gedenken nu hen die bij ons hoorden en in het afgelopen jaar gestorven
zijn. Zij schonken ons hun aanwezigheid, liefde, vriendschap en wijsheid. Zij
deelden hun leven met ons, dagen en nachten, vreugde en pijn, voorspoed
en tegenspoed. Vol herinnering zijn onze gedachten, vol droefheid, omdat
hun aardse leven ten einde ging, vol dankbaarheid om wat zij ons gaven,
gedurende de tijd dat zij bij ons waren. Wij geloven: dat de namen waarmee
wij hen kenden niet vergeten raken; dat hun leven niet voor niets is geweest;
dat de liefde sterker zal zijn dan de dood; en dat zij deel hebben aan Gods
goedheid.
Lied: 513: 1, 2, 3 en 4
1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
Het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
2 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.

Wij gedenken onze geliefden in het licht van God
'God zei: er zij licht! En er was licht. In dit licht zullen wij in tijd en
eeuwigheid opgenomen zijn. Om dit vertrouwen tot uitdrukking te brengen,
ontsteken wij voor hen die ons dit jaar zijn ontvallen, een licht aan de
paaskaars. Met dit teken maken wij zichtbaar dat onze geliefden
deelhebben aan Gods licht.
De namen worden genoemd…

Wij brengen anderen in het licht
In dit ogenblik denken wij ook aan anderen, van wie de namen niet zijn
genoemd. Mensen uit de kring van familie en vrienden, mensen dichtbij en
ver weg. Mensen van toen en nu, van hier en ginds, mensen van wie we ooit
afscheid moesten nemen, mensen die onder ons zijn en het zwaar hebben en
die we meer licht in hun bestaan gunnen. Ook voor hen ontsteken wij een
licht.
Lied: De mensen van voorbij
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,

in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
-allen gaan staanLied 753: 1, 2, 3 en 6
Lied 753 (staande): cantorij 1, 3 en 6; allen gesproken: 2
1

Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar
dicht in duisternis of pijn.

2

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

3

Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.

6

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
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Inzameling van uw gaven bij de uitgang
Diaconale collecte; Hospice Wassenaar
Collecte voor de Kerk
in verband met de Coronamaatregelen kunt u, uw gaven buiten bij de
uitgang doneren in daarvoor bestemde schalen. Eventueel kunt u ook via de
Scipio-App doneren of uw gaven overmaken op de rekening van de kerk.
IBAN nummer NL34RABO0373732198, onder vermelding van de datum van
de collecte. Uit praktische overweging worden de collecteopbrengsten
gelijkelijk verdeeld tussen de Diaconie en de Kerk

De nabestaanden krijgen na afloop van de dienst de gedachteniskaars mee
naar huis.

