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Gedachtenis van de overledenen 

Thema: Zoals in de hemel…  
m.m.v. Melody Singers o.l.v. Martin Glas,  
Adventskerkcantorij o.l.v. Johannes Dijkstra 
 

 
Orgelspel  

Woord van welkom 
 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 
De twee kaarsen op tafel die verwijzen naar Woord en Wereld worden  

aangestoken met licht van de Paaskaars. Bij de Wereldkaars denken wij van-
daag aan allen die een dierbare missen. 

Stilte 
In de stilte bereidt ieder zich voor op de dienst. In de consistorie bidt de ou-
derling om een zegen over deze dienst. 
De gemeente gaat staan bij het voorspel van het aanvangslied. 
Aanvangslied  Lied 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’ 
 
Bemoediging en drempelgebed 

v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:  Zie ons hier bijeen, God, 
  met ons hart bij wie wij missen  
  met ons hoofden vol herinneringen 
  met onze handen reikend naar U. 
g:  NEEM ONS IN UW HOEDE 

  VERVUL ONS MET UW GEEST 
  EN ZEGEN ONS MET VREDE. AMEN. 

De gemeente gaat zitten 

 
Gebed om ontferming, gezongen  
Lied 300b (door cantorij/allen) ‘God van ons leven, open ons hart’ 

 
Groet 

v:  De Heer zal bij u zijn! 
g:  DE HEER ZAL U BEWAREN! 

 
Gebed  
Glorialied   Lied 304 ‘Zing van de Vader’ 

De kinderen komen naar voren om naar de kindernevendienst te gaan 
 
RONDOM HET WOORD 

Schriftlezingen Maleachi 3: 20a, Openbaring 21: 1-5a, 
Lucas 21: 29-33 (NBV) 

Zingen   Lied 756, allen: 1, 3 en 5; cantorij: 2 en 4 
    ‘Laat komen, Heer, uw rijk’ 



- 2 - 
Tekst van Dietrich Bonhoeffer  Als je van iemand houdt 

Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar gescheiden, 

dan is er op de wereld niets en niemand, die de leegte van de afwezigheid kan 
vullen. Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken. 
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. Dat klinkt hard, maar het is 
ook een grote troost, want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, blijf je 
daardoor met elkaar verbonden. 
Zeg niet: “God zal de leegte vullen”, want – geloof me – dat doet Hij niet. 

Integendeel: Hij houdt de leegte leeg en helpt ons om zo de vroegere 
gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. 
Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker is het afscheid. 

Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering veranderen in stille vreugde. 
De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar 
geschenk, dat je met je mee draagt. Zorg dat je niet altijd blijft graven in je 
herinneringen, maar doe dat van tijd tot tijd. Ook een kostbaar geschenk 

bekijk je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken. 
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit. Dus, 
droog je tranen en huil niet, Als je van me houdt. 
Zingen   Lied 756: 6, 7 en 8 ‘Wij bidden, Heer, sta op’ 
Overdenking 
Koorzang    Melody Singers Gabriella’s Song uit de film  

As it is in Heaven 

  
De kinderen komen terug uit de nevendienst. 
 
DIENST VAN DE GEDACHTENIS 
 
Inleidende woorden  

 
Zingen   Lied 79 (uit ‘Zangen van zoeken en zien’) c 1, allen 2 
Tekst: Ineke Lautenbach Muziek: Heinrich Isaak / J.S. Bach 

 
1. 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 voorbestaan 
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De namen van de overledenen worden genoemd.  
Bij elke naam wordt een kaarsje ontstoken en ook een extra kaarsje 

voor allen die zijn overleden zonder dat wij hun namen weten of hier 
hardop noemen… 
 
Stilte 
 

Zingen   Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
 

De gemeente gaat zitten 
Er is nu gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken en neer te zet-
ten op de ‘gedachtenistrap’. 
Wilt u hiervoor door het middenpad naar voren komen? Wij vragen u om na 
het aansteken van een kaarsje langs de kanselkant óf orgelkant weer terug te 
gaan naar uw zitplaats. 
 

Orgelspel 

 
Cantorij zingt Kyrie eleison uit het Requiem in A van Heinrich Ignaz 
Franz Biber (1644-1704). 
 
DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID 

 
Diaconale en pastorale mededelingen 
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Gebeden  

- Dankgebed en voorbeden, telkens gevolgd door Lied 368j ‘Heer hoor 
ons bidden, laat komen uw rijk!’ 

- Stil gebed 
- Gezongen Onze Vader: Lied 369b 

 
Inzameling van de gaven 

1ste rondgang:   Diaconie 
2de rondgang:  Kerkelijk leven 

Tijdens de collecte kunnen ouders hun kind ophalen uit de oppas.  

 
ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied   Lied 425 (staande) ‘Vervuld van uw zegen’ 
 

Zending en zegen 
  

Achterin de kerk kunnen nabestaanden het steentje met de naam van hun 
dierbare in ontvangst nemen. 
 
Uitgangscollecte: Stille Hulp 

Stille hulp wordt geboden aan mensen die opeens, zonder dat ze er zelf iets 

aan kunnen doen, in grote financiële problemen zijn terechtgekomen. Zij kun-
nen niet langer zelf hun basisbehoeften betalen, zoals eten en drinken, kle-
ding of de huur van een woning. Met het oog op hen verleent de diaconie 
stille hulp. Het is hulp die niet opvalt, die mensen geen etiket opplakt, maar 
die wel steeds meer nodig is. Er wordt gerekend op uw stille hulp, via de doel-
collecte van deze zondag. Hartelijk dank! 

 
 
Na afloop van deze dienst is in zaal 2 gelegenheid koffie en thee te drinken 

en elkaar te ontmoeten. Als u wilt reageren op deze dienst neem dan contact 
op met de voorganger(s) of mail naar raaderedienst@adventskerk.nl 
 

mailto:raaderedienst@adventskerk.nl

