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 Gedachteniszondag  
 

6 november 2022 
10.00 uur in de Kerk van de 
Eenheid in Christus te Son 

 

m.m.v. de cantorij 
                                    

       Noor Breuning: viool 
      Wouter vd Meiden: piano 

 
 
In stilte bereiden wij ons voor … 
 
Muziek:   Spiegel im Spiegel van Arvo Pärt 
 
Welkom 
 
Aanvangswoord 
 
De driehoek van geloof hoop en 
liefde vormt de basis van de 
schikking. 
Deze zondag gedenken we hen die 
ons zijn voorgegaan.  
We noemen de namen met wie we 
ons verbonden weten, die leefden in 
ons midden.  
De lintjes, waarmee we die 
verbondenheid aangeven, hebben 
verschillende kleuren.  
Die kleuren vertellen over het 
unieke van al die levens. 
Omdat de klimop altijd groen blijft, 
staat het symbool voor eeuwig 
leven.  
Door de hechtwortels ook voor trouw en vasthoudendheid, 
overwinning en kracht. 
Verbonden met ons en verbonden met het Licht van de Eeuwige,  
ontsteken we ons licht aan de kaars van Pasen. 
 

Aansteken van de kaars op tafel  
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Zingen: Liedboek 296  (t. Sytze deVries m.Willem Vogel 

Bemoediging  
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
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Drempelgebed 
God, buig u over ons heen 
laat uw oog op ons rusten 
en verlies ons niet aan de dood. 
Doe ons opstaan, Heer! 
 

Neem ons leven in uw hand 
en bewaar ons voor het donker 
doe ons niet ondergaan. 
Doe ons opstaan, Heer! 
 

Om niet doof te blijven 
voor de roep van uw trouw 
niet onberoerd door uw stem 
bidden wij: 
Doe ons opstaan, Heer! 
 

Zegen ons met uw licht, 
warm ons met vreugde. 
Geef ons elkaar 
als bron van licht, 
als vuur van vreugde. 
Doe ons opstaan, Heer! 
Amen 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Zingen: Liedboek 301K cantorij I gemeente II 
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Gloria: Liedboek 305 (indien mogelijk staande) (t. Sytze de Vries m.Willem Vogel) 

2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
 
DE SCHRIFT GESPROKEN, GEZONGEN, UITGELEGD 
 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Lezing: Jesaja 60: 1-3; 17b-22 
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Cantorij:  Liedboek 734 Beati voi poveri  (Deze chant wordt de 
eerste keer door de cantorij gezongen, aan het eind door allen.) 
 

(vertaling: Gelukkig zijn jullie, armen, want voor jullie is het 
koninkrijk van God) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gelukkig die arm van geest zijn, 
want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen. 
 
4.  Gelukkig die verdrietig zijn, 
want zij zullen worden getroost. 
 
5. Gelukkig die zachtmoedig zijn, 
want zij zullen het land bewonen. 
 
6. Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
 
7. Gelukkig die barmhartig zijn, 
want zij zullen barmhartigheid ervaren. 
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8. Gelukkig die zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
 
9. Gelukkig zij die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God worden genoemd. 
 
10. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, 
want hun behoort het koninkrijk der hemelen. 
 

Allen: Beati voi poveri  
 
Overdenking 
 
Cantorij: Verleih uns Frieden 
 
Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsern Zeiten. 
Es ist doch ja kein andrer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine. 
 

 
 
 
Geef ons genadig vrede, 
Heer God, in onze tijd; 
er is immers geen ander 
die voor ons zou kunnen strijden, 
dan Gij, onze God, alleen. 

DIENST VAN HET GEDENKEN 
 
Zingen: Liedboek 247 (t. Henry Francis Lyte, m. William Henry Monk) 
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3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 
 
4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
 
Op onze weg hebben wij mensen moeten achterlaten… 

Wij gedenken de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar 
ontvallen zijn: 
 
Naam                                               datum overlijden  leeftijd 
 
Dirk Tamminga    02-10-2021 82 jaar 
Gelukkig de treurenden, 
want zij zullen getroost worden. 
 
Frederik Willem Alexander Isarin     18-10-2021  78 jaar 
Door U ben ik gekend, mijn ziel en mijn gebeente, 
in mij was niets voor uw ogen verborgen. 
 
Cornelia Rademakers- van Haaften      30-11-2021  90 jaar 
Gelukkig de zachtmoedigen,   
want zij zullen het land bezitten. 
 
Albertina Hendrika van Es- Grootveld    25-12-2021  88 jaar 
Gelukkig de barmhartigen,   
want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 
 
Willem Albert Ruessink      14-03-2022   85 jaar 
Gelezen heb ik wat geschreven staat, 
Mij toevertrouwd aan onbewezen woorden 
Gij laat mijn ziel niet aan het dodenrijk 
Geschreven staat uw Naam, Ik zal er zijn. 
 
Jan Huijsman     15-03-2022  85 jaar 
Gelukkig wie zuiver van hart zijn, 
want zij zullen God zien. 
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Jansje Mulder- Tiemens     29-03-2022  82 jaar 
Gelukkig de vredestichters, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
 
Lenie de Witte- van Elderen           03-04-2022  94 jaar 
Ga met God. 
 
Frederika Rene Box- Sanches     05-04-2022  85 jaar 
Gelukkig wie nederigen van hart zijn, 
want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 
 
Maximilian Emil Hubert Breuning     28-04-2022  93 jaar 
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
want zij zullen verzadigd worden. 
 
Maria Petronella Waanders- van Rensen    07-06-2022  82 jaar 
Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. 
 
Antonius Cornelus van Brussel     01-08-2022  69 jaar 
In Christus in liefde verbonden. 
 
 
Muziek:  Abodah van Ernest Bloch 
 
 
 
Nu is er gelegenheid tot gedenken van hen die het afgelopen 
jaar overleden zijn en niet tot onze kerkelijke gemeente 
behoorden. 
Tevens is er de mogelijkheid tot het gedenken van hen die al 
eerder gestorven zijn maar nog in ons hart geschreven staan. 
U kunt naar voren komen en eventueel de naam (in stilte) 
noemen en vervolgens een kaars aansteken. 
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Zingen Liedboek 598 op aanwijzing van de dirigent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

RONDOM HET DELEN 
 
 
Toelichting op de inzamelingen door de diaken 
 
Collectedoel: Bijna Thuis huis “Madelief” 
Rekeningnummer: NL94 RABO 0154 5754 29 
 
 
 
Voorbeden en stil gebed, dat wordt afgesloten met.. 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 

en uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij hebben vergeven 

wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving 

maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit 

tot in eeuwigheid. 
Amen 
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Slotlied   Ga maar gerust  (t. Sytze de Vries, m. Jean Sibelius) 

 

 
2. Ga maar gerust want ik zal met je meegaan  
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt. 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan. 
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. 
Ik ben het lied dat fluistert In de bomen. 
Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 
3. Ga maar gerust want ik zal met je meegaan  
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt. 
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 
Ik ben de verte die verlangend wenkt. 
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen, 
ben ik de hand, die al je tranen wist. 
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Zending en zegen 
 
De Heer zij voor je om je de goede weg te wijzen. 
De Heer zij naast je om je in de armen te sluiten en je te 
beschermen. 
De Heer zij achter je om je te bewaren voor valsheid. 
De Heer zij onder je om je op te vangen als je valt. 
De Heer zij in je om je te troosten als je verdrietig bent. 
De Heer zij om je heen om je te verdedigen. 
De Heer zij boven je om je te zegenen. 
Zo zegene je de algoede Goede 
 

 
 
 
 
U bent van harte uitgenodigd om na afloop van de dienst nog 
wat na te praten bij een kopje koffie of thee. 
De kaars die U aangestoken heeft, mag u ophalen en mee naar 
huis nemen. 


