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Orgelspel 
Welkom 
 
Lied 845 
 
Tijd van vloek en tijd van zegen 
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 
 
Welkom 
 
Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 
Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 
Inleiding op het herdenken 
 
Zingen: Lied 730: 1 
 
Heer, herinner u de namen 
van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 
vaderhuis, hun toebereid.  
 
Inleiding op de gedachtenis 
 
Zingen: ‘Wij noemen U de namen’ (lied 79 uit ‘Zangen van zoeken en zien’: 
wijs: ik wil mij gaan vertroosten..) 
 
Wij noemen U de namen 



van hen met wie wij samen 
het leven mochten gaan. 
Nu zij ons zijn ontvallen, 
lijkt leven te versmallen 
tot koud en eenzaam voortbestaan. 
 
We noemen de namen van de mensen uit onze kring die het afgelopen jaar zijn 
overleden, en ontsteken een licht voor hen 
 
Zingen:  
 
O Eeuwige, laat merken 
wat liefde kan bewerken 
hier in vertrouwde kring. 
Laat niet ons hart verkillen, 
maar ons verdriet verstillen 
tot dierbare herinnering 
 
Er is gelegenheid voor een ieder om voor een dierbare een licht te ontsteken 
 
Tenslotte ontsteken we een licht voor alle mensen die in anonimiteit zijn 
gestorven in oorlog, op de vlucht, of in eenzaamheid. 
 
Zingen: Lied 598, 3x 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft... 
 
Gedicht: ‘De gestorvene..’ Ida Gerhardt 
 
Zeven maal om de aarde gaan, 
als het zou moeten op handen en voeten; 
zevenmaal om die éne te groeten 
die daar lachend te wachten zou staan. 
Zeven maal om de aarde gaan. 
 
Zeven maal over de zeeën te gaan, 
schraal in de kleren, wat zou het mij deren, 
kon uit de dood ik die éne doen keren. 
Zeven maal over de zeeën te gaan - 
zeven maal, om met zijn tweeën te staan. 
 
Zingen: Lied 513: 4 



 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
Gebed 
 
Lezing: 1 Korintiërs 13: 1-13 (NBV21) 
 
    Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, 
ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. Al had ik 
de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en 
had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 
Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik 
mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou mij niet 
baten. 
    De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich 
niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het 
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles 
hoopt ze, in alles volhardt ze. 
    De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal 
verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons 
profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik 
als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu 
zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we 
oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals 
ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
grootste daarvan is de liefde. 
 
Gedachten 
 
Muziek  
 
Gebeden 
Stil gebed 
 
Onze Vader (naar Huub Oosterhuis) 
 
Onze Vader verborgen, 
uw Naam worde zichtbaar in ons, 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel, 
waar water schoonheid en brood 
gerechtigheid is en genade - 



waar vrede niet hoeft bevochten, 
waar troost en vergeving is 
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn, 
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld, 
niet één mens meer geknecht. 
Doof de hel in ons hoofd 
leg uw hand op ons hart 
breek het ijzer met handen 
breek de macht van het kwaad. 
Van U is de toekomst 
kome wat komt. 
 
 
Mededelingen 
 
Slotlied 
 
Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang! 
 
Zegen 
 
‘May the road rise to meet you…’ 
 
May the road rise to meet you. 
May the wind be always at your back. 
May the sun shine warm upon your face, 
the rains fall soft upon your fields 
and until we meet again, 
until we meet again, 



may God, may God hold you 
in the palm of His hand. 
 


