
 In het licht van de Eeuwigheid 
20 en 21 november 2021 
Gedachtenis van de overledenen 
 

 
VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Gelegenheid voor ieder om na binnenkomst een kaarsje aan te steken bij 
de gedachteniswand 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken met licht van de Paaskaars.  
 
Stilte 
 
Aanvangslied | LB 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ allen: 1 en 3, 
zanggroep: 2 
 
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 hoofd vol herinneringen 
  met onze handen reikend naar U. 
g:  NEEM ONS IN UW HOEDE 
  EN ZEGEN ONS MET VREDE. AMEN. 

 
Gebed om ontferming, eindigend met | LB 299d ‘Heer, ontferm U’ zanggroep, 
telkens herhaal door allen 
 
Glorialied | LB 657: 1 en 4 ‘Zolang wij ademhalen’ allen 
 
Groet 

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

 
Gebed van de zondag 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Uit de Psalmen | Psalm 23 (NBV21) 
 



Antwoordlied | LB 25b ‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding’ zang-
groep/allen 
 
Uit het Evangelie | Johannes 10: 14-18 (NBV21) 
 
Antwoordlied | LB 836 ‘O Heer die onze Vader zijt’ zanggroep: 1; allen: 4 en 5  
 
Overdenking 
 
Orgel- of pianospel  
 
Lied | LB 23c ‘Mijn God, mijn herder zorgt voor mij’ zanggroep: 1 en 3; allen: 2, 
4 en 5 
 
GEDACHTENIS  
 
Inleidende woorden 
 
De namen van de overledenen worden genoemd. 
Bij iedere naam wordt een lichtje ontstoken. Ook een lichtje voor wie in het afge-
lopen jaar zijn overleden maar die we niet bij name kunnen noemen.  
 
Allen | LB 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’  
 
Stilte 
 
Orgelspel  
 
GEBEDEN en GAVEN 
 
Diaconale en pastorale mededelingen zoals de collectedoelen | 1. Het werk 
van de Diaconie 2. Protestantse Gemeente Zwolle 3. Zwolse Migrantenkerken 
 
Dankgebed en voorbede | telkens beantwoord met LB 368e, 1e keer zang-
groep, volgende keren allen 
Stil gebed  
Gezamenlijk Onze Vader | LB 369b, door allen gezongen 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied | LB 753 ‘Er is een land van louter licht’ allen: 1,2, 3, 6; zanggroep 4, 5 
 
Zending en zegen | (staand) door allen beantwoord met ‘AMEN’ LB 431b 
 
Uitleidend orgelspel  


