
 

 Onze Vader, die in de hemelen zijt, 

 Uw Naam worde geheiligd; 

 Uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, 

 gelijk in de hemel alzo 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. 

 

Delen van brood en wijn. 

 

Dankgebed. 

 

Onder het voorspel van het slotlied mogen de gedachtenissteentjes  

worden opgehaald. 

 

Slotlied: “Ga maar gerust”, Lied 15, het liefste lied van Overzee 2. 

 

1 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan. 

 Ik ben je baken, ook in diepe nacht. 

 Ik ben de stem die steeds  in jou zal opstaan. 

 Ik ben de hand die op je vriendschap wacht. 

 Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.  

 Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 

 

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. 

 

Zegen 
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Streep hun naam niet door, 
al zijn zij ook tot stof vergaan. 

Streep hun naam niet door, 
alsof zij nooit hebben bestaan. 

 
’t Liefste wat ik heb bezeten, 

toekomstbeeld van mijn bestaan, 
vraag mij niet ze te vergeten 

en gewoon weer door te gaan. 
 

Want ik wil wel verder leven, 
maar ik weet niet hoe dat moet. 

Ik hoor bij hen die achterbleven. 
Overleven vergt veel moed 

 
Streep daarom hun naam niet door. 
Noem hun naam en laat mij weten 

dat ook jij niet zult vergeten. 
Zo alleen kan ik verder gaan. 

 

 
 
 

 
 

Voorganger: ds.  Marina van der Zwaag-de Haan 
Organist:  dhr. Sybren Brons 



Welkom. 

 

Gemeente gaat staan. 

 

Intochtslied: Lied 283: 1, 2 en 3. 

 

Moment van stilte, bemoediging en groet. 

 

Zingen: Lied 283: 4 en 5. 

 

Gemeente gaat zitten. 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel. 

 

Lezen: Jesaja 60: 1 t/m 11, 20 t/m 22. 

 

Zingen: Lied 444: 1, 2 en 3. 

 

Lezen: Matteüs 5: 1 t/m 12. 

 

Zingen: Lied 321: 1, 2, 3 en 7. 

 

Verkondiging. 

 

Orgelspel: Choralvorspiel Wachet auf, ruft uns die Stimme van J.S. Bach. 

 

Inzameling van de gaven. 

 

(De gemeente gaat staan.) 

 

Wij noemen de namen van diegenen uit onze gemeenschap, die 

zijn overleden. Voor elk van hen wordt een kaars aangestoken 

aan de Paaskaars. 

 

Zingen:  “Levenslied”,  

  uit Rakelings Nabij, melodie “Ode an die Freude”,  

  van L. von Beethoven. 

 

(De gemeente gaat zitten.) 

 

Gebeden  

 

Viering van het heilig Avondmaal: 

In de kerk vieren wij samen de maaltijd van onze Heer. Avondmaal vie-

ren, dat is brood op je tong en geurige vrucht van de wijnstok  uit de be-

ker,  

dat is uitzien naar de nieuwe stad, waar de kinderen dansen en zingen.  

Als je daar ook naar verlangt, kom dan naar zijn maaltijd in vrede. 

 

(Terwijl u naar voren loopt mag u een waxinelichtje aansteken aan de 

Paaskaars ter gedachtenis aan hen die overleden zijn,  vanavond wel of 

niet bij name genoemd.) 

 

(Wij vormen een kring rond de avondmaalstafel) 

 

V:  Onze harten omhoog naar God. 

A:   ALS BLOEMEN NAAR DE ZON. 

V:   Dank de Heer, onze God. 

A:  WIJ WILLEN GOD DANKEN. 

 

V: Gezegend, o God, zij uw Naam, 

      die telkens aan ons doorgegeven is, 

      door alle eeuwen heen en overal. 

      Zo veel is ons ontschoten of ontnomen, 

      verdampt of spoorloos zoekgeraakt 

      in het zwaar geweld der tijden. 

      Maar met uw Naam bent U nabij gebleven, 

      met al wat daarin veilig is gesteld, 

      eens en voorgoed, voor ieder van ons. 

      Door Jezus Christus, onze broeder, 

      aan wie U de naam gegeven hebt 

      die boven alle naam uitgaat. 

 

Nederig tot het bittere einde, heeft Hij een brood genomen, het gebro-

ken, en gezegd: “Dit is mijn lichaam voor u”. 

 

Zo heeft Hij ook de beker genomen, en gezegd:“Dit is het nieuwe ver-

bond in mijn bloed, Doe dit om Mij te gedenken”. 

     

      Gedenk ons, roep ons bij onze namen, 

      wees hier aanwezig door uw Geest 

      tot onze vertroosting en vrede. 

      Vernieuw het aanschijn van deze aarde, 

      verenig ons met wie zijn voorgegaan 

      op de weg van geloof, hoop en liefde. 

      En behoed in ons het visioen van uw Rijk. 

      Bewaar in ons de hoop op die voltooide tijd 

      waarin uw Naam zal zijn: “Alles in allen”. 

 

 Laten we bidden tot God onze Vader met de woorden die  

 Jezus ons gegeven heeft: 

 


