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Tekst voor de viering
We zorgen voor de doden, omdat we zorgdragen voor elkaar tot het einde. Ieder leven is van
waarde. Ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een
plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het
einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar
het wacht. Net als een zaadje is het in rust tot het tijd is
om te ontkiemen in een nieuw leven.
Bij de bloemschikking
Respect hebben voor de overlevenden, de doden
begraven, het leven gedenken. Woorden die bij elkaar
horen. In de vazen staan paarse tulpen, paars is de kleur
van reflectie en gedenken. De tulp, het symbool dat we
eerder gebruikten om het gebed te symboliseren, past
ook mooi bij deze thematiek. De verbinding tussen de
vaasjes wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete
kruid, de herinnering aan leven.
___________________

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaarsen
Lied 650: 1, 2, 3, 6, 7
1 .De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

2. Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

3. Zij daalt als vruchtbaar zaad
6. Het zaad der goedheid Gods,
tot in de groeve af
het hoge woord, de Heer,
omdat zij niet verlaat
valt in de voor des doods,
wie toeven in het graf.
valt in de aarde neer.
7. Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Bemoediging en groet
Gebed
Inleiding
Lied 1007
1
2
Brood zal ik geven en water als wijn,
Kom je van verre en roept men je na –
een handvol genade om mens van te zijn.
ik noem je mijn naaste, wees welkom, besta.
3
4
Is je beschutting verloren gegaan,
Teistert de koorts je met scheuten van vuur,
in windvlagen zal ik mijn kleed om je slaan.
ik blijf aan je zijde, hoe lang het ook duurt.
5
6
Ben je veroordeeld tot tralies en steen,
Als eens de dood je zal hebben begroet,
ook dan laat ik merken: je bent niet alleen.
draag ik je in vrede Gods licht tegemoet.
7
Zó wil ik leven: eenvoudig en klein,
met twee lege handen een koningskind zijn.

Bijbellezing: ‐ Johannes 12: 12‐24
Intocht in Jeruzalem
12
De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden
dat Jezus ook zou komen, 13haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet,
terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van
Israël.’ 14Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: 15‘Vrees niet,
Sion, je koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen.
16
Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit
verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond, en dat het zo ook
gebeurd was. 17De mensen die erbij waren geweest toen hij Lazarus uit het graf riep en uit
de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. 18Daarom ging de menigte
hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. 19En de
farizeeën zeiden tegen elkaar: ‘Je ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld
loopt achter hem aan.’
Jezus spreekt over zijn dood
20
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21Zij
gingen naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden
ontmoeten. 22Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23Jezus
zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24Waarachtig, ik
verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar
wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
‐ Filippenzen 2: 5‐11
5
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6Hij die de gestalte van God had,
hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan
van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8heeft hij zich vernederd
en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9Daarom heeft God hem hoog
verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10opdat in de naam van
Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11en elke tong
zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Lied 160a
1
2
Die rechtens God gelijk
Hij werd ons aller knecht,
komt van de Vader voort,
zijn deemoed was zo groot.
de koning van zijn Rijk,
Hij stond voor ons terecht,
Gods beeld en scheppend woord,
gehoorzaam totterdood.
Hij heeft zichzelf ontdaan
Maar God heeft Hem gesteld
van alle heerschappij –
hoog aan zijn rechterhand.
Hij kwam in ons bestaan,
God heeft zijn naam gemeld
Hij werd een mens als wij.
aan hemel, zee en land,
3
opdat zijn macht verstaan
al wie Hij ’t aanzijn geeft –
opdat in Jezus’ naam
zich buige al wat leeft,
opdat wij met elkaar
God geven alle eer,
belijdend voor elkaar
dat Jezus is de Heer

Overdenking
Muzikaal meditatief moment
Gebeden
Lied 556
1
Alles wat over ons geschreven is
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2
Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.

3
Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.

4
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

5
Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisig Hem!

Zegen
Orgelspel
____________________________

Collecte schalen staan bij de uitgang
De 1e collecte is voor plaatselijk project Diaconie
Uw collecte bijdrage kunt u overmaken op:
Banknr: NL20 RABO 0359 5059 45
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk
Banknr: NL54 RABO 0373 7293 16

Bloemen
De bloemen zullen als teken van meeleven gebracht worden bij:
Mevr. M.M.J. Ubbens – van Bragt

Uit de gemeente:
In de afgelopen periode is overleden:
Folkert Hettinga, Frittemaleane 4/021,
op de leeftijd van 96 jaar.

_____________

