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Voorganger: Marianne Gaastra 
Piano: Joke Altelaar 

Zang: Trea van der Cingel en Giedo Slump 
 

 

 

 
Welkom 
 
Aansteken van de kaars 
 
Zingen: Lied 807:1, 2 
 

Een mens te zijn op aarde,  
    is eens voorgoed geboren zijn,  

   is levenslang geboortepijn.  
    Een mens te zijn op aarde  

    is leven van de wind.  

 
De bomen hebben wortels  

    de bomen mogen stevig staan  
    maar mensen moeten verder gaan.  

    De bomen hebben wortels  

    maar mensen gaan voorbij. 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 807:3 
 

De vossen hebben holen; 

   de mensen weten heg noch steg, 
   zijn altijd naar hun huis op weg. 

   De vossen hebben holen -  
   maar wie is onze weg? 

 
Lezing: Psalm 66 
 
Zingen: Lied 807: 4, 5, 6 
 

De mensen hebben zorgen  

    het brood is duur, het lichaam zwaar  
    en wij verslijten aan elkaar.  

    Wie kent de dag van morgen?  
    De dood komt lang verwacht.  

 
       Een mens te zijn op aarde  

    is pijnlijk begenadigd zijn  

    en zoeken, nooit verzadigd zijn,  
    is rusten in de aarde  

    als alles is volbracht.  



   Hoe zullen wij volbrengen  
    wat door de eeuwen duren moet  

    een mens te zijn die sterven moet?  
    Wij branden van verlangen  

    tot alles is voltooid. 

 
Lezing: Johannes 2, 1-12 
 
Zingen: Lied 791, 1, 4, 5, 6 
 

Liefde, éénmaal uitgesproken 

   als uw woord van het begin, 

Liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 

 
Liefde waagt zichzelf te geven, 

ademt op van goede trouw. 

Liefde houdt ons in het leven, -  
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 
   Liefde laat zich voluit schenken 

   als de allerbeste wijn. 
   Liefde blijft het feest gedenken 

   waarop wij uw gasten zijn 

 
Liefde boven alle liefde, 

die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 

bron van liefde, liefde zelf! 

 
 
Meditatie: Lest best. 
 

Als alles verloren lijkt, blijkt de waarde van alles en allen. 

Over de laatste fase in een mensenleven, 
over afscheid nemen van je werk, 

over op een lange reis gaan en 
voorlopig niet meer terugkomen. 

 
Pianospel 
 
Slotgebed 
 
 

Slotlied 600: 1, 3, 4, 5.  
 

Licht, ontloken aan het donker, 
   licht, gebroken uit de steen, 

   licht, waarachtig levensteken, 

   werp uw waarheid om ons heen! 
 

Licht, aan liefde aangestoken, 
   licht, dat door het donker brandt, 

   licht, jij lieve lentebode, 
   zet de nacht in vuur en vlam! 

 

Licht, verschenen uit den hoge, 
 

licht, gedompeld in de dood, 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 

zegen ons met morgenrood! 

   
Licht, straal hier in onze ogen, 

   licht, breek uit in duizendvoud, 
   licht, kom ons met stralen tooien, 

   ga ons voor van hand tot hand! 
 
Zegen  
 
Doven kaars 
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