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Dienst van de voorbereiding 
 
Orgelspel: Siciliano BWV 1031b – J.S. Bach 
 
Welkom 

 
Stilte    (allen gaan staan) 
 
Bemoediging en groet  
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon. 
 
V. De Heer zij met u! 
 
A.  
 
 
Drempelgebed 
O.: Goede God 
 Op de drempel van deze dienst komen we bij U. 
K.: Tot U zijn wij gekomen, 
 allemaal met onze eigen gedachten. 
O.: Allemaal met onze eigen vreugden 
 en ons eigen verdriet 
K.: Maar allemaal ook  
 zijn wij kinderen van U. 
O.: Daarom vragen wij U: 
 Zie naar ons om, wees bij ons 
K.: Laat ons bij U thuis zijn 
 en geef ons met elkaar een goed uur. 
Allen: Amen 
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Lied 91a: 1 en 3      (hierna gaan allen zitten) 

 
 

3. 
Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
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Kyriëgebed. na de zin ‘…zo bidden wij U samen’ spreken wij met 
elkaar: Zie naar ons om, ontferm U over ons. 
 
Glorialied 728: 1 en 3 
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3. 
Die van de aarde vrijgekocht 
nu rusten van hun werken, 
zij spreken en getuigen nog 
om ons geloof te sterken, 
dat wij omgeven door de wolk 
de weg ten einde lopen, 
één met het heilig trekkend volk 
in liefde en in hope. 
Geprezen zij zijn naam! 
Hij doet ons veilig gaan! 
Kom, zingen wij tesaam 
met alle heiligen! 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Dienst van het Woord 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing uit 2 Koningen 2:1-18 
 
1De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in 
de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit 
Gilgal te vertrekken, 2maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de 
HEER wil dat ik naar Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de 
HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u 
alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op weg naar Betel. 3De 
profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en 
zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw 
meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij. 
‘Zegt u maar niets.’ 4Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de 
HEER wil dat ik naar Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo 
waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, er is geen denken aan 
dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen naar Jericho. 5De 
profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden tegen hem: 
‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van u zal 
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wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u maar 
niets.’ 6Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar 
de Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, 
en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat 
gaan.’ Zo gingen ze samen verder. 
7Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die 
hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. 8Elia 
deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op 
het water, waarop het naar links en naar rechts wegvloeide en zij 
tweeën droog konden oversteken. 9Terwijl ze overstaken vroeg 
Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog voor je doen voor ik van je word 
weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij 
dubbel in uw geest delen.’ 10‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei 
Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je wens 
vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’ 11En 
terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar 
gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur 
ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de 
hemel. 12Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader! 
Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon 
zien, scheurde hij zijn kleren. 13Hij raapte Elia’s mantel, die was 
afgegleden, op, en liep terug. Bij de oever van de rivier hield hij 
stil. 14Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit: ‘Waar is 
de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het water en 
opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg, zodat Elisa 
kon oversteken. 15De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de 
overkant in het oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van 
Elia is op Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden 
voor hem neer 16en zeiden: ‘We hebben vijftig flinke mannen bij 
ons. Laat die uw meester gaan zoeken. Misschien heeft een 
geest van de HEER hem opgetild en ergens op een berg of in 
een dal neergeworpen.’ ‘Doe dat niet,’ zei Elisa, 17 maar ze 
drongen zo aan dat hij ten slotte hun aanbod aannam. Vijftig 
mannen werden eropuit gestuurd en zochten drie dagen lang, 
maar ze vonden Elia niet. 18Toen ze terugkwamen bij Elisa, die in 
Jericho zijn intrek had genomen, zei hij tegen hen: ‘Ik had u toch 
gezegd dat u niet moest gaan zoeken?’ 
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Lied 840 

 
 
2. 
O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3. 
Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hong'rig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Overweging 
 
Orgelspel: Elegy - Thalben Ball 
 
Dienst van de gedachtenis 
Vox Quarantaine zingt Lacrimosa uit het requiem van W.A. 
Mozart 
Lacrimosa dies illa 

Qua resurget ex favilla 

Judicandus homo reus. 

’t Zal een dag van tranen wezen, 
als de mens uit as herrezen 
’t oordeel wacht, met schuld beladen 
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Huic ergo parce, Deus: 

Pie Jesu Domine, 

Dona eis requiem. Amen. 

Toon hem dan, God, uw genade 
Milde Heer Jezus, 
geef hen rust. Amen. 

 
We noemen de namen, afgewisseld met lied 733. Voor iedere 
naam wordt een kaarsje aangestoken. 

 
2. 
Laat ze niet tot niets bevriezen 
in de ijskou van voorbij, 
laat hun namen nieuw geschieden 
aan uw overzij. 
 
3. 
Allen die zo, zonder adem 
biddende, zijn voorgegaan, 
bind ze samen in het amen 
van uw vaste naam. 
 
Het licht wordt doorgegeven, ondertussen klinken liederen uit 
Taizé. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Steeds na de zin ‘…zo bidden wij U samen’ spreken wij met 
elkaar: Heer, onze God, wees ons nabij. 
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Wegzending: lied 416 

 
2. 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen, gezongen en gesproken: 
 
A Clare Benediction – John Rutter 
May the Lord show his mercy upon you 
May the light of his presence be your guide 
May He guard you and uphold you 
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May his Spirit be ever by your side 
When you sleep may his angels watch over you 
When you wake may He fill you with his grace 
May you love Him and serve Him all your days 
Then in heaven may you see his face 

 
Moge de Heer je genadig zijn  
Moge het licht van zijn aanwezigheid jou tot een gids zijn.  
Moge Hij je mag behoeden en ondersteunen  
Moge Zijn geest altijd bij je zijn.  
Als je slaapt, moge de engelen over je waken  
Als je ontwaakt moge Hij je vervullen met zijn genade.  
Heb Hem lief en dien Hem alle dagen van je leven.  
Dan zul je Hem in de hemel ontmoeten. 
 
 
De zegen wordt besloten met het gesproken: Amen. 
 
Orgelspel: Dear Lord and Father of mankind - Parry 
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IJsblokjes – Anja Dijkstra 
  
Tranen van opgekropt verdriet, 
kunnen bevriezen tot kleine blokjes 
die je ver kunt wegstoppen 
je maakt de ander maar wat wijs. 
  
Want als ze vragen hoe het met je gaat, 
dan zeg je simpel: “oh goed.” 
Ze weten niks van blokjes ijs 
en hoe zeer dat doet. 
  
Want blokjes ijs die maken koud van binnen, 
het voelt als steken in je zij. 
Maar zo goed weggestopt kun je 
er zelf ook niet meer bij. 
  
Soms is er een momentje dat er een 
blokje smelt en komen er weer tranen. 
’t Is ook de enige manier waarop een ijsblokje 
zich een weg naar buiten kan banen. 

 
 
 
 
 


