
Allerzielen 2020; gedachtenisdienst. 

 

Woord van welkom door de ouderling 

 

De kaarsen worden aangestoken 

 

Orgelspel 730, Heer, herinner U de namen 

 

Inleiding op de dienst 

 

Gedicht 

 

Queeste 

 

Ach wat ik ook 

op deze tocht 

ten grave zocht 

is wind en rook, 

 

en wie weet is 

wel nooit geweest 

wat ik het meest 

van alles mis; 

 

maar vroeg of laat 

verschijnt het land 

dat elk verstand  

te boven gaat, 

 

waar ik volmaakt 

opnieuw ontmoet 

wie ik voorgoed 

was kwijtgeraakt. 

Jean Pierre Rawie 

 

Orgelspel 

 

Schriftlezing Openbaringen 21, 1 -7. 

 
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, 
en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, 
bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem 
opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, 
hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle 



tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 
want wat er eerst was is voorbij.’Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde 
zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei hij tegen mij: 
‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te 
drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn 
God zijn en hij zal mijn kind zijn.  
 

 

De namen van hen die wij gedenken worden genoemd 

 

Orgelspel 598, Als alles duister is 

 

Tijdens het orgelspel kunnen de aanwezigen een kaars aansteken in de kaarsenbak 

 

Voorbede 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader 

 

Zegen 

 

Orgelspel 754, Liefde Gods die elk beminnen 


