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VOORBEREIDING 
 
Gelegenheid om na binnenkomst een kaarsje aan te steken bij de 
gedachteniswand 
 
De cantorij zingt enkele liederen uit Taizé 
- Mon âme se repose (Lied 62b) 
- Als alles duister is (Lied 598) 
- Jésus le Christ (Lied 20 uit Liederen en gebeden uit Taizé) 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op de tafel worden aangestoken 
Stilte 
 
Aanvangslied (zo mogelijk staand) Psalm 103: 5, 6, 7 ‘Zoals een vader…’ 
 
Bemoediging en drempelgebed allen staan 
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
v: God, laat uw oog op ons rusten 
 als de dood zich alom breed maakt 
g: DOE ONS HERLEVEN, HEER. 
v: Neem ons leven in uw hand 
 als het donker ons beangstigt. 
g: DOE ONS HERLEVEN, HEER. 
v: Vul ons met vertrouwen 
 als ons hart onzeker is. 
g: DOE ONS HERLEVEN, HEER. 
v: Laat Jezus Christus voor ons zijn 
 een licht van leven dat ons wenkt. 
g: DOE ONS HERLEVEN, HEER. AMEN. 
       (De gemeente  gaat weer zitten) 
 
Kyrië en gloria  Lied 299j ‘Om de mensen en de dieren’ 
   1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen 
 
Groet 
v: De Heer zal bij u zijn! 
g: DE HEER ZAL U BEWAREN! 
 
Gebed van de zondag  



- 2 - 
 
DE BIJBEL OPEN 
 
Profetenlezing 2 Koningen 13: 20-21 (NBV21) 
Zingen  Lied 773 ‘Van grond en vuur zult Gij ons maken’ 

voorzang door cantorij, keervers door allen 
 
Evangelielezing Lucas 21: 25-29 (NBV21)  
Zingen  Lied 767: 1 t/m 7 ‘De toekomst van de Heer is daar’ 
  1, 3, 5 door cantorij; 2, 4, 6, 7 door allen 
 
Overdenking 
 
Zingen Lied 728 ‘De heiligen ons voorgegaan’ 
  voorzang door cantorij, keervers en vers 3 door allen 
 
GEDACHTENIS VAN WIE ZIJN VOORGEGAAN 
 
Gedachtenis van een overleden gemeentelid 
 
Inleidende woorden 
 
Zang door de cantorij ‘Lead me, Lord’  (Tekst: Psalm 5: 8/ Muziek: Samuel 
Sebastian Wesley (1810-1876) 
 
Lead me, Lord, lead me in Thy righteousness,  
make Thy way plain  before my face.  
For it is Thou, Lord, Thou, Lord, only,  
that makest me dwell in safety.  
Thou art our God, the God of our salvation,  
all nations shall prais Thy holy name.  
 

Vertaling: 
Leid mij Heer, leid me in Uw gerechtigheid, 
maak Uw weg duidelijk voor mijn aangezicht. 
want U bent het Heer, U alleen, 
waardoor ik in veiligheid woon. 
U bent Onze God, de God van onze redding, 
alle volken zullen Uw heilige naam loven. 

 
Ieder gaat, zo mogelijk, staan  
 
De namen van de overledenen worden genoemd 
Bij iedere naam wordt een lichtje ontstoken. Tenslotte ook een lichtje voor 
wie in het afgelopen jaar zijn overleden maar die we niet bij name kunnen 
noemen 
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Stilte  
 
Allen zingen  Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
Ieder gaat weer zitten 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale en pastorale mededelingen 
 
Gebeden - Dankgebed en voorbeden, met telkens Lied 368j ‘Heer, laat ons 

bidden, laat komen uw rijk’ 
  - Stilte voor persoonlijk gebed 
  - Gezongen ‘Onze Vader’ Lied 369b 
 
Aandacht voor de collecten (bij de uitgang) 
1. Het werk van de Diaconie 
2. Voor een levendige Protestantse Gemeente in Zwolle 
3. Zwolse migrantenkerken 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied (staand)  Lied 416 ‘Ga met God’ 

Het lied wordt zó gezongen dat de laatste regel van elk 
vers tevens de beginregel is van het volgende.   

 
Zending en zegen zingend beantwoord met Lied 431b 
 
Uitleidend orgelspel 
 
Collecten bij de uitgang 
 
 

Iedereen is welkom in zaal 2 om elkaar te ontmoeten  
en gezamenlijk koffie of thee te drinken 
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