
Gedachteniszondag – zondag 3 november 2019 
GOEDE HERDERKERK APELDOORN 

  Thema: Rolling Stones 
Voorganger: ds. Annelies Jans 

Ouderling: Jan van Hell 
Uitvaartdiakenen: Adilia Bekking en Corina Besteman 

Diakenen aan tafel: Raymond van Schadewijk en Siny Dijkens 
Organist en pianist: Martin van Heerde en Gery Versteegt 

M.m.v. de cantorij o.l.v. Irma Koch 
Lichtdragers: Godmode

 
VOORBEREIDEN 
 
DE CANTORIJ ZINGT:  
 
Alles wacht op U vol hoop, 
Alle levenden vragen U om voedsel, 
Neemt Gij hun adem weg,  
zij sterven en zij vallen terug in het stof. 
Zendt Gij Uw Geest, zij worden herschapen. 
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. 
 
DE KAARSEN WORDEN AANGESTOKEN 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
MOMENT VAN STILTE 
 
AANVANGSLIED: ‘Donker zijn soms mensen- 
dagen’, op de melodie van lied 801 
 
Donker zijn soms mensendagen, 
als de stenen van verdriet, 
drukken op ons hart vol zorgen, 
en je nergens licht meer ziet.  
 
Zware stenen, niet te tillen, 
sterk dat heimwee naar nieuw zicht, 
speurend naar het kleinste teken  
van een hand die ’t al verlicht.  
 
In de zwaarte het verlangen:  
om Gods hand die ons doet gaan: 
stenen die verschoven worden, 
om herademd op te staan. 
 
BEGINWOORDEN 
v:   Onze hulp is in de naam van de Ene 
a:   die hemel en aarde gemaakt heeft 
v:   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
a:   en die nooit laat varen het werk dat Zijn 
      hand aan heel de schepping begon. 
 
v:   We trekken het teken over ons, dat de hemel 
      aan de aarde doet raken:  
      in de naam van de Vader, de Zoon  
      en de heilige Geest. 
a:   Amen.  
 
GEBED OM ONTFERMING  
 
GLORIALIED (zo mogelijk staande gezongen):  
Psalm 103 ‘Zegen, mijn ziel, de grote naam des  
Heren’, 1 en 9  
 

MOMENT VOOR JONG EN OUDER 
Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst. 
 
HOREN 
 
BIJ HET OPENEN VAN DE SCHRIFT  
ZINGT DE CANTORIJ: 
 
Dit ene weten wij  
en aan dit één houden wij ons vast  
in de duistere uren: 
er is een woord dat eeuwiglijk zal duren 
en wie ’t verstaat die is niet meer alleen. 
 
LEZEN: Marcus 16: 1-7 
 
1Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit 
Magdala en Maria de moeder van Jakobus, en Sa-
lome geurige olie om hem te balsemen. 2Op de eer-
ste dag van de week gingen ze heel vroeg in de och-
tend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3Ze zeiden 
tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de in-
gang van het graf wegrollen?’ 4Maar toen ze opke-
ken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het 
was een heel grote steen. 5Toen ze het graf binnen-
gingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jon-
geman zitten. Ze schrokken vreselijk. 6Maar hij zei 
tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man 
uit Nazaret die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de 
dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij 
was neergelegd. 7Ga terug en zeg tegen zijn leer-
lingen en tegen Petrus: “Hij gaat jullie voor naar Ga-
lilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft 
gezegd.”’ 

. 
ZINGEN: lied 592 ‘Stil ligt de tuin rondom het witte 
graf’, 1 cantorij, 2 en 3 allen 

 
OVERDENKING 
 
ZINGEN: lied 753 ‘Er is een land van louter licht’, 
1, 2, 4 en 5 
 
Ondertussen komen de kinderen en de tieners  
terug uit de nevendienst en de Godmode. 
 
GEDENKEN 
 
INLEIDING 
 
DE CANTORIJ ZINGT:  
 
Van U is de toekomst, kome wat komt. 
Licht dat niet dooft, liefde die blijft. 



DE NAMEN  
Wij gaan staan en noemen de namen van hen die 
sinds november 2018 uit het midden van onze kerk-
gemeenschap zijn weggevallen.  
Bij elke naam: een steen van hoop. 
 
LICHT IN HET DONKER  
Ieder die dit wil, is nu in de gelegenheid om een 
kaars te ontsteken voor iemand die gemist wordt. 
Muziek: 

• Cantorij: ‘Rust en vrede’ 
 
Rust en vrede,  
geef ons rust en vrede 
dezer dagen tot in eeuwigheid. 
Dat uw eeuwig licht ons zal verlichten. 
Kom bevrijden,  
geef ons rust en vrede,  
ooit voorgoed,  
dat uw eeuwig licht ons komt bevrijden.  
 

• Allen: lied 598 (in het Nederlands):  
‘Als alles duister is’ 

 
VOORBEDEN 
 
DELEN 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN  
De allerkleinsten kunnen nu uit de oppas worden 
opgehaald. 
 
NODIGING 
 
v:   De Heer zal bij je zijn. 
a:   De Heer zal je bewaren. 
v:   Verhef nu je hart! 
a:   We zijn met ons hart bij de Heer.  
v:   Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
a:   Hij is onze dankbaarheid waard. 
 
TAFELGEBED 
 
ONZE VADER 
… die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, 
Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de 
hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons 
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, ge-
lijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid 
ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de 
boze. Want van U is het koninkrijk, en de kracht en 
de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.  
 
TAFELLIED: lied 403b ‘Gezegend zijt Gij levende 
God’ 
 
INSTELLINGSWOORDEN 
 
v: In de nacht voor hij stierf heeft onze Heer 

Jezus Christus voor zijn vrienden een 
brood genomen, het gebroken en gezegd: 

a: ‘Neem en eet. Dit is mijn lichaam, voor 
jullie gegeven.’ 

v: Daarna nam Hij de beker en zei: 
a: ‘Neem en deel. Deze beker is het nieuwe 

verbond door mijn bloed.’ 
v: Zo deelden zij toen, en delen wij nu, brood 

en wijn en zeggen wij: 
a: ‘Wij nemen hier allen van, tot Zíjn ge-

dachtenis.’ 
v:  Laten wij, levenden en doden, Christus’ 

liefde ons dan te binnen brengen. 
a: Dat wij verheven in Zíjn licht mogen le-

ven. Amen. 
 

VREDEGROET 
v: De vrede van de Ene zij met je. 
a. Zijn vrede ook met jou. 
v. We geven elkaar een teken van vrede. 
 
DELEN VAN BROOD EN WIJN 
Recht voor de tafel staat de diaken met de beker 
druivensap, de overige bekers bevatten wijn.  
 
SLOTGEBED 
 
GAAN 
 
SLOTLIED: ‘U zij de glorie' (mel. lied 634) 
 
U zij de glorie, opgestane Heer.  
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,  
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer.  
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Licht moge stralen, in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer! 
  
ZEGEN, Allen beamen: ‘Amen, amen, amen’ 
 
Het licht van de Paaskaars wordt naar buiten ge-
dragen.  
 
Na afloop van de dienst ben je welkom om in de 
achterzaal over deze dienst met de uitvaartdiake-
nen en/of de predikante na te praten, bij een kop 
koffie of thee. 
 

 
Collecten: 

1. Diaconie: Citypastoraat 
2. Goede Herderkerk 
3. Uitgangscollecte Kerk in Actie: onderwijs 

voor groeiende kerk Zambia 
 
Bij de schikking:  “Gedenk de mens die sterft in 
het licht van de Levende” 
Gebroken spiegel: de niet meer aanwezige mens. 
Witte Lelie: zuiverheid. Steen : geloofszekerheid. 
Klimop: trouw, hecht zich naar het licht.

 
 


