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GEBED

- De gemeente bidt in stilte
- Gebed van de zondag
… door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die
met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en
regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Orgelspel: ’Pari Intervallo’ , Arvo Pärt
Welkom
Allen staan - stilte - ontsteken van de tafelkaarsen

Intrede
INTROÏTUS
- Antifoon - koor: (711d)

Blaast de trompetten,
juicht voor uw Koning.

- Psalm 98 : 1,4
- Antifoon - koor
OPENINGSWOORDEN

In de naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
GEBED VAN TOENADERING

U, o Heer, bent
het begin en het eind,
U spreekt
het eerste en het laatste woord,
in onze nacht verschijnt U
als de stralende morgenster,
in de dood
bent U ons leven.
Wij zegenen uw naam,
nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

- Antifoon - allen

GROET

LEZING uit de profetie van Maleachi, uit 3:19 ‐24
Die dag zal zeker komen, brandend als een oven…
Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben
zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid
brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen
jullie naar buiten komen.
Houd je aan het Onderricht van Mozes, mijn dienaar,
aan wie Ik op de Horeb regels en wetten heb gegeven
die gelden voor heel Israël. Voordat de dag van de
HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend, stuur
Ik jullie de profeet Elia, en hij zal ervoor zorgen dat
ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen
zich verzoenen met hun ouders. Anders zou Ik het
land volledig moeten vernietigen.
LEZING uit het boek Openbaring, uit 3:7b‐12
‘Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen:
Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur
voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten.
Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd en hebt mijn naam niet
verloochend. Omdat u trouw bent gebleven aan mijn
gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn
wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op
de proef worden gesteld. Ik kom spoedig. Houd vast
aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans
kunnen afnemen.
Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van
mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal
op hem de naam schrijven van mijn God en van de
stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn
God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn
eigen nieuwe naam.
Allen staan

Allen zitten

KYRIE ELEISON

De heilige Schrift

& GLORIA

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

- Lied 713 ‘Wij moeten Gode zingen’
1,2 allen; 3 cantorij; 4,5 allen

EVANGELIE

- Halleluja: (338d)

- Vers (Psalm 46:2):
‘God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood’

- Halleluja (allen)

ONZE VADER (369b)

- Vers (Psalm 46:3):
‘Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee’

- Halleluja (allen)

- Lezing: Lukas 21:5-19
- Acclamatie: (339f)

Allen zitten

PREDIKING
Stilte

LIED 760 ‘Gij zijt de zin van wat wij zijn’
1,2 allen; 3 cantorij; 4 allen; 5 cantorij; 6 allen

Gebeden en gaven
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN

- Gedachtenis van Mieke Berkeljon-Evers;
lied 769: 1,2 ‘Eens als de bazuinen klinken’
- De namen van de gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden worden genoemd

- Daarna kunt u naar voren komen om eigen na-

men te noemen en een kaars te ontsteken
Onderwijl zingt de cantorij 'Funeral Ikos' van
John Tavener (zie bijlage)

VOORBEDE
- Acclamatie: (368j)

Mededelingen

INZAMELING VAN DE GAVEN

Wegzending en zegen
Allen staan

LIED 801 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’
1,2,3 allen; 4 cantorij; 5 allen; 6 cantorij; 7,8 allen
ZEGEN - Amen (431c) - Orgelmuziek

Funeral Ikos, John Tavener (1944-2013)
Why these bitter words of the dying,
O brethren, which they utter as they go hence?
I am parted from my brethren,
All my friends do I abandon, and go hence.
But whither I go, that understand I not,
Neither what shall become of me yonder;
Only God who hath summoned me knoweth.
But make commemoration of me with the song:
Alleluia

Waarom, broeders, spreken de stervenden
zo bitter als zij van hier gaan?
‘Ik ben gescheiden van mijn broeders,
ik verlaat al mijn vrienden, ik vertrek.
Maar waar ik heen ga, begrijp ik niet,
wat daarginds van mij zal worden weet ik niet.
God, die mij heeft opgeroepen, weet het.
Gedenk mij toch als je zingt:
Halleluja.’

But whither now go the souls?
How dwell they now together there?
This mystery have I desired to learn,
but none can impart a-right.
Do they call to mind their own people, as we do
them?
Or have they forgotten all those who mourn them
and make the song: Alleluia

Waar toch gaan de zielen heen?
Hoe wonen zij daarginds tezamen?
Ik wilde dit mysterie doorgronden,
maar er is niemand die het helder kan onthullen.
Herinneren zij zich hun nabestaanden, zoals wij ons
hen herinneren?
Of hebben zij ons allen vergeten die om hen treuren
en nu zingen: Halleluja?

We go forth on the path eternal,
and as condemned, with down-cast faces,
present ourselves before the only God eternal.
Where there is comeliness?
Where there is wealth?
Where there is the glory of this world?
There shall be none of these things aid us,
but only to say oft the psalm: Alleluia

Wij gaan verder op het pad van de eeuwigheid
en verschijnen als veroordeelden, met het gezicht
terneergeslagen, voor de enige, eeuwige God.
Waar zijn uiterlijke schoonheid, rijkdom en
wereldse roem gebleven?
Niets van dit alles baat ons nog —
alleen het psalmzingen, steeds weer:
Halleluja.

If thou hast shown mercy unto man, o man,
that same mercy shall be shown thee there;
And if on an orphan thou hast shown compassion,
the same shall there deliver thee from want.
If in this life the naked thou hast clothed,
the same shall give thee shelter there,
and sing the psalm:
Alleluia.

Als jij, mens, een medemens barmhartigheid hebt
betoond, dan zal jou ginds dezelfde barmhartigheid
ten deel vallen.
Heb jij je over een wees ontfermd, dan zul je
daardoor ginds niets tekortkomen.
Heb jij in dit leven naakten gekleed,
dan zul je ginds onderdak vinden
en psalmzingen: Halleluja.

Youth and beauty of the body fade at the hour of
death,
And the tongue then burneth fiercely,
and the parched throat is inflamed.
The beauty of the eyes is quenched then,
the comeliness of the face altered,
the shapeliness of the neck destroyed;
And the other parts have become
numb, nor often say:
Alleluia.

Jeugd en lichamelijke schoonheid verwelken in het
uur van de dood.
De tong is een felle vlam,
de droge keel staat in brand.
Teloor gaat de schoonheid van de ogen,
het mooie gezicht is onherkenbaar,
de hals verliest zijn bevallige vorm.
Wat van het lichaam overblijft is gevoelloos
en niet meer in staat te zingen:
Halleluja.

With ecstacy are we inflamed if we but hear that
there is light eternal yonder;
that there is Paradise, wherein every soul of
Righteous Ones rejoiceth.
Let us all, also, enter into Christ,
that all we may cry aloud thus unto God:
Alleluia.

Om buiten ons zelf van vreugde te geraken hoeven
wij het alleen maar te hóren: dat daarginds een
eeuwig licht is, en een tuin waar de zielen van alle
rechtvaardigen zich verheugen.
Laten wij daarom allen bij Christus binnengaan en
dan luid tot God roepen:
Halleluja.

