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ORDE VAN DIENST
- Ontsteken van het licht door Eva en Max
- ‘Lied aan het licht’

- Welkom door Eva Martens

(t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

- Gebed: Magnificat (vert. I. Wüst)
Verheerlijken doet mijn ziel Ik-zal-er-zijn,
en verrukt is mijn gemoed om God, mijn bevrijder,
want omgezien heeft zij naar de vernedering van haar dienares.
Maar zie, van nu af aan zullen mij gelukkig prijzen alle geslachten,
want zij schenkt mij iets groots, de machtige.
En heilig is haar naam,
en haar barmhartigheid is van geslacht op geslacht
voor wie haar eerbied betuigen.
Zij toont kracht in haar arm,
zij slaat uiteen al wie zich iets verbeelden diep in hun hart;
zij werpt de machthebbers van de troon en beurt de vernederden op,
hongerigen overlaadt zij met al wat goed is
en welgestelden zendt zij weg zonder iets.
Als haar eigen kind heeft zij aangenomen Israël haar dienaar
om haar barmhartigheid indachtig te zijn,
zoals zij toegezegd heeft aan onze voorouders,
aan Abraham en zijn nageslacht, voor altijd.
Eer aan de heilige: oorsprong, lotgenoot en levensadem,
zoals het was in het begin en nu en immer,
van deze tijd tot in de komende. Amen.

- ‘Zeven maal zeven’

(t. H. Oosterhuis, m. B.

Huijbers)

- Woorden van herinnering door:
- Eva en Max, kleinkinderen van Isaac
- Marleen Wijdeveld
- ‘Eer aan de heilige’

(t. I. Wüst, m. H. Rouw)

- Lezing Johannes 1: 1-14
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes.
Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou
geloven.
Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht:
het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam.
Het Woord was in de wereld, de wereld is door Hem ontstaan en toch kende de wereld
Hem niet.
Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet
ontvangen.
Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft Hij het voorrecht gegeven om
kinderen van God te worden.
Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van
een man, maar uit God.
Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en
waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de
Vader.

- ‘Tijd van leven’ (t. H. Oosterhuis, m. H. Heuvelmans)

- Overweging door Eva Martens

- ‘Om warmte’

(t. H. Oosterhuis, m. W. Kemp)

- Mededeling
- Tafelgebed ‘Zoudt Gij ooit mij beschamen’
(t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

- Delen van brood en wijn
- ‘Wat ik gewild heb’

(t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen)

- Voorbeden door Colet van de Ven en Henk Hillenaar
- Absoute en zegen

- ‘Kom schepper Geest’

(t. S. Prins, m. T. Löwenthal)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Na afloop van de dienst is er gelegenheid met elkaar een glas wijn
te drinken.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats Kleverlaan te Haarlem
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

