Orde van dienst
waarin opgenomen
de gedachtenis van de gestorvenen
van de Protestantse gemeente te Uithuizermeeden

Zondag 20 november 2022 om 9.30 uur
in Het Anker in Uithuizermeeden

De steen
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er steeds een weg omheen.
Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen,
neemt de rivier mijn kiezel met zich mee,
om hem dan glad en rond gesleten
te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat door het verleggen van die ene steen
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Diakenen:
Koster:
Lector:
Organist:
Ouderlingen:
Voorganger:
M.m.v.:
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Tonnie Westerloo, Nico Wiertsema
Geert Veldman
Ria Spijk
Ties Molenhuis
Tine Brontsema, Janke Kooi, Janny Westerdijk
Ds. Peter Israël
Projectkoor o.l.v. Ties Molenhuis

Orgelspel: Adagio G moll van Tomasa Albinoni (1671-1751)
Woord van welkom
allen gaan, zo mogelijk, staan
Lied: LB 601:1,2 Licht dat ons aanstoot in de morgen
Couplet 1 en 2 door koor, couplet 3 door allen
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
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Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
A die hemel en aarde gemaakt heeft,
V die trouw houdt tot in eeuwigheid
A en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is.
V De vrede van Christus is met u en jullie allen.
A Zijn vrede is met u. Amen.
allen gaan zitten
Gezongen drempelgebed: LB 295
Koor
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Koor
Woord ons gegeven, God in ons midden,
toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Koor
Dat wij niet leven, gevangen in leegte.
Dat wij niet vallen terug in het stof.
Zend uw geest, dat wij worden herschapen.
Allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Koor
Dat wij U horen, dat wij U leven,
mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
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Koor
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik U horen mag met hart en ziel.
Allen: Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Gebed om ontferming
Kyrie en Gloria: LB 299 e
Koor
Allen
Koor
Allen
Koor
Allen

Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.

Koor

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.

Allen

Koor

Allen

Gebed van de zondag
Lezing: Jesaja 43:1-3a
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Lied: Onze namen staan geschreven, couplet 1
Melodie LB 730
Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.
Lezing: Openbaring 2:17
Lied: Onze namen staan geschreven, couplet 2
Laat ons in de stilte groeien,
totdat op de jongste dag,
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt er wat wij dromen
dat wij in uw louter licht,
tot U nader mogen komen –
aangezicht tot aangezicht.
Overdenking
Lied: LB 199 Koester de namen
Koor
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Allen: Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

6

Koor
Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.
Allen: Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.
Geborgen in de liefde van de Eeuwige
Inleidend woord
‘Blijf geborgen in je naam’
Gezongen door koor
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om wat je hebt gezegd, en om wat is verzwegen.
De rafels van je hart omdat je bent gesleten.
Om je wezen, zwak en sterk,
leven is een mensenwerk.
Gelezen
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten.
Wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn
voor wie mensen moeten zijn.
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om je vasthoudendheid, om angsten in het donker.
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.
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Gezongen door koor
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten.
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil
van wie mensen mogen zijn.
Gelezen
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om heel je reisverhaal met alle mensen fouten.
Om vriendschap en begrip, en ongeschokt
vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam 'Ik zal er zijn.'
Gezongen door koor
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend.
Het noemen van de namen
Tijdens het aansteken van de gedachteniskaarsen zingt het
koor LB 598 en/of klinkt er pianomuziek van o.a. Bach en
Chopin
Als de vier onderstaande namen allen zijn genoemd mogen de
nabestaanden naar voren komen
19-11-2021
07-12-2021
14-12-2021
19-12-2021

8

Jan Gerrit Dekker
Gezina Baar-Knol
Elizabeth Welvering-Klaassens
Stientje Bouwman-Groenendal

79 jaar
83 jaar
94 jaar
101 jaar

Na het noemen van de volgende namen mogen de
nabestaanden naar voren komen
20-01-2022
02-02-2022
10-02-2022
27-02-2022

Bernardus Juk
Pieterke Kammenga
Jacoba Scholtens-de Weerdt
Theodora Frederika Wilhelmina
Moorlach-Schuurman

93 jaar
63 jaar
88 jaar
82 jaar

Na het noemen van de volgende namen mogen de
nabestaanden naar voren komen
28-02-2022
05-03-2022
11-04-2022
17-04-2022

Jan Takens
Hilda Lanting -Baar
Lambertus Kramer
Gerritdina Slagter-Knol

76 jaar
90 jaar
79 jaar
76 jaar

Na het noemen van de volgende namen mogen de
nabestaanden naar voren komen
21-04-2022
02-09-2022
17-09-2022
24-09-2022

Everdina Elselina Reinders
Kornelia Hinderika Veenstra-Bronda
Pieter Groendijk
Jan Klaas van Houten

74 jaar
84 jaar
82 jaar
75 jaar

Na het noemen van de volgende vijf namen mogen de
nabestaanden naar voren komen
29-09-2022
18-10-2022
25-10-2022
26-10-2022
31-10-2022

Elsien Geessien Bakker-Jans
Cornelis Jan van der Molen
Grietje Slagter- Pieterman
Geessien Hofsteenge-Kroon
Gretha Amalia Charlotte Juk-Sikkema

80 jaar
73 jaar
94 jaar
95 jaar
91 jaar
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Ontsteken we een kaars
voor wie bij ons hoorden,
die hier niet bij name genoemd worden,
maar aan wie wij nu denken.
Ontsteken we een kaars
voor wie gestorven zijn
aan de hongerdood, aan geweld,
aan mensvernietigende oorlogen,
aan natuurrampen en ziekten,
aan het coronavirus.
In onze harten en in onze gedachten
zijn nog vele andere namen en gezichten.
Mensen van wie we kort of langer geleden
afscheid moesten nemen,
en die nog elke dag gemist worden.
Namen misschien die zelden of nooit meer
genoemd worden,
gezichten die bijna niemand zich nog herinnert.
We weten ons verbonden
met de mensen die gestorven zijn
en met allen, die iemand aan de dood verloren hebben,
dichtbij of ver weg.
U bent nu in de gelegenheid om – zo u wilt – naar voren te
komen en een licht aan te steken voor een dierbare die u in
uw hart draagt en wilt gedenken.
Koor en gemeente zingen afwisselend LB 598
Dit wordt afgewisseld met piano intermezzi
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (2x)
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Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Collecte bij de uitgang voor:
1e Diaconale werk 2e Kerk 3e Onderhoud
allen gaan, zo mogelijk, staan
Lied: LB 416:1,2,3,4 Ga met God
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 jou 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.
Zegen met gezongen ‘Amen, amen, amen’
Orgelspel: Air uit de derde Suite BWV 1068 van Johann
Sebastiaan Bach transcriptie André Isoir
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Na afloop van de dienst kunnen door de nabestaanden de kaars en
de roos worden meegenomen.
Indien u dit wenst is er de mogelijkheid om na de dienst de naam van
uw dierbare op de gedachtenisrol te schrijven. Zo blijven hun namen
voor ons bewaard en voor hen die na ons komen.
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