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Orgelspel  
 
Welkom en mededelingen  
 
Intochtslied 753 

1. Er is een land van louter licht  
waar heiligen heersers zijn.  

Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn.  

 
2. Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszee scheidt  

ons van dat zalig land.  
 

3. Men ziet het veld aan de overkant  
in groene luister staan,  

als Israël ’t beloofde land  
zag over de Jordaan.  

 
4. Maar ach de stervelingen staan  

hier huiverend terzij,  
en durven niet op weg te gaan,  

het duister niet voorbij.  
 

5. Hing niet het wolkendek zo zwart  
van twijfel om ons heen,  

wij zouden ’t land zien van ons hart,  
dat ’t hemels licht bescheen.  
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6. God, laat ons staan als Mozes hier  
hoog in uw zonneschijn,  

en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn.  

 
VOORBEREIDING  
 
Bemoediging en groet  
 
Stilte (fluitmuziek)  
 
Aansteken paaskaars  
 
Zingen lied 287: vers 1, 2 en 5  
 

1. Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed  
zegen zoekt, mag binnen treden,  

bij de Heer zijn wij hier thuis,  
kind aan huis.  

 
2. Rond het boek van zijn verbond  

noemen wij elkaar bij name,  
roepen wij met hart en mond  
levenswoorden: ja en amen  
als de kerk van liefde leest  

is het feest!  
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5. Rond het licht dat leven doet  
groeten wij elkaar met vrede.  

Paaslicht straalt ons tegemoet,  
zegen wie uw liefde delen,  

licht dat dit geheim behoedt:  
God is goed.  

 
Moment van inkeer, Kyriegebed  
 
Zingen loflied 305: vers 1, 2 en 3  
 

1. Alle eer en alle glorie  
geldt de luisterrijke naam!  
Vier de vrede die Hij heden  
uitroep over ons bestaan.  
Aangezicht vol van licht,  

zie ons vol ontferming aan!  
 

2. Alle eer en alle glorie  
geldt de Zoon, de erfgenaam!  
Als genade die ons toekomt  

is Hij onze nieuwe naam.  
Licht uit licht, vergezicht,  

steek ons met uw stralen aan!  
 

3. Alle eer en alle glorie  
geldt de Geest die leven doet,  
die de eenheid in ons ademt,  

vlam, die ons vertrouwen voedt!  
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Levenszon, liefdesbron,  
maak de tongen los voorgoed!  

 
Dienst van het Woord  
 
Gebed om de hulp van de Heilige Geest 
 
Lezing: 2 koningen 2: 1-14 
 
Elia in de hemel opgenomen 
2 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. 
‘Zeg 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 wegnemen?’ ‘Ja, ik 
weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zeg maar niets.’ 6Elia zei 
tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de 
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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. 8 Elia 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. 9 Terwijl 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.’ 11 En terwijl ze liepen te 
praten, werden ze plotseling uit elkaar gedreven door een 
wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en Elia 
steeg in een stormwind op naar de hemel. 12  
Elisa 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. 
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KORTE OVERDENKING  
 
Orgelmuziek met klarinet ‘Arioso’ (J.S. Bach) 
 
DIENST TER GEDACHTENIS    
 
In verbondenheid met de Levende God die is, die was en 
zal zijn, gedenken we hen die ons zijn voorgegaan in het 
voorbije jaar. Elke naam is voor ons een licht. Wij noemen 
en gedenken: 
 
Mevrouw J.G. Boom-Schlömer 90 jaar 
Mevrouw A.S. de With-Wellink 93 jaar 
Mevrouw C.E. Stap-Hazenberg 93 jaar 
De heer C.J.A. de Ruiter 91 jaar 
De heer P.E. Vlasblom 76 jaar 
Mevrouw E.J.B. Dagevos-van der Liet 80 jaar 
Mevrouw C.E. Noordanus-Braamer 88 jaar 
De heer D. Somsen 77 jaar 
Mevrouw W. Leerling 91 jaar 
Mevrouw B.L.C.A. van Blanken-te 
Biezebeek 

84 jaar 

Mevrouw M.E. Lantinga-Minneboo 94 jaar 
Mevrouw G. Klaassen-Stokebrook 76 jaar 
Mevrouw A.M.L. Wissink-van den Berg 85 jaar 
Mevrouw J. Haarman – van Buiten 88 jaar 
Mevrouw Leerling-Van Lente 100 jaar 
 
Ina zingt: Niemand leeft voor zichzelf, lied 961  
 



9 
 

Ina zingt ‘Nu laat U mij in vrede gaan’ 
 

Gedicht ‘Troost van de overkant’ 
 

Waarom treur je, nu ik ben bevrijd en uit mijn pijn verheven? 
Mijn lichaam heb ik afgedaan om grenzeloos te leven. 
Ik ging je voor, de donkere poort van angst is overwonnen. 
En onbeperkt leef ik nu voort, daar was het om begonnen. 
 
Mijn lichaam ging de weg van zaad dat sterven moest en 
breken. 
Dwars door de weg van goed en kwaad is het nog slechts een 
teken 
van wat er in me heeft geleefd en ooit nog uit moest komen. 
Dat wat door mij werd uitgezegd in verre toekomstdromen. 
 
Nu keert het terug waar het begon toen ik er in kwam leven. 
Het wordt nu langzaam door de tijd aan de aarde terug-
gegeven. 
En ik, ik woon nu ‘uit de tijd’ maar in mijn beste dromen. 
En het is goed want ik ben bij mijn Oorsprong teruggekomen. 
 
Droog maar je tranen, huil niet meer om mijn voorbije leven. 
waarin ik al wat ik bezat gestalte heb gegeven. 
Groei maar aan mijn herinnering, bewaar vooral de goede. 
Omdat ik daarin uiting gaf van het heil dat ik vermoedde. 
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Voorbeden  
 
Stil gebed en Onze Vader  
 
Slotlied 416  
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  

met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  

 
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.  
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Zegen  
 
 
Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  

in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  

Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  

door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  
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Zondag 28  november gaat ds. M. de Vries uit Wierden 
voor in de dienst.  Aanvang: 10.00 uur. U bent dan weer 
van harte uitgenodigd.  


