Hartelijk welkom in de Grote of Sint Michaelskerk.
Het is vandaag volgens de traditie van de kerk de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. In veel kerken worden op deze
zondag de namen genoemd van hen die gestorven zijn, zo
ook hier.
U kunt hier luisteren naar een programma van liederen,
ter
gedachtenis van wie ons zijn voorgegaan, ontvallen, van wie
zijn afgescheurd, losgelaten, steeds weer in onze gedachten.
U bent welkom om te luisteren, te bidden, te mediteren. Ook
is er gelegenheid een kaars aan te steken ter gedachtenis van
wie u dierbaar is of zijn.

Zingen: Koester de namen
Tekst Sytze de Vries / muziek Toon Hagen

Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade
ingelijst in licht bij U en bij ons
Met aarde toegedekt
en op de wind vergaan
ben jij.

Een naam, nog zoet gespeld
een woord dat bitter schrijnt
in mij.

Genesteld in mijn hart
en deel van wat ik ben
blijf jij.

Een godgeklaagd voorbij,
een schat die nooit vergaat
voor mij.

Koester de namen die wij hier gedenken:
dat zij geborgen zijn in uw genade
ingelijst in licht bij U en bij ons
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Gedicht Einde

Anton Ent

Zingen: LB 728
De heiligen ons voorgegaan
Vers: 1, 2, 3
Tekst Muus Jacobse / melodie Willem Vogel
1

De heiligen, ons voorgegaan,
hebben hier niets verworven,
maar zijn aan 't einde van hun baan
als vreemdeling gestorven.
Maar zij geloofden dat Gods hand
die hen tot daar geleid had
in 't beter, hemels vaderland
een stad voor hen bereid had.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!
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Zij trokken uit als Abraham,
door God de Heer geroepen
zonder te weten waar hij kwam,
om 't land van God te zoeken.
Zij zijn gestorven in zijn naam
en hebben niets geweten
dan dat Hij had gezegd: ik schaam
mij niet uw God te heten.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!
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Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
3

dat wij omgeven door de wolk
de weg ten einde lopen,
een 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!
Bijbellezing: Psalm 90 (vertaling Huub Oosterhuis)
Zingen: LB 732
Voor de toegewijden
Vers: 1, 2, 3, 4
Tekst Willem Barnard
1

Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U Heer.
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Vaders die ons leidden,
moeders, die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!

3

Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

4

dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.

/ melodie Ignace de Sutter
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Gedicht

Ritueel

Jean Pierre Rawie

Zingen: Pie Jesu uit Requiem Fauré
Pie Jesu, Domine,
dona eis requiem,
sempiternam requiem
Goede Jezus,
Heer geef hun rust,
geef hun eeuwige rust.
Gedicht De gestorvene

Ida Gerhardt

Zingen: Als Gij mij in uw stralen vangt
Tekst Sytze de Vries / muziek Toon Hagen

Als Gij mij in uw stralen vangt,
dan zal ik wonen in uw licht,
mijn zon is dan uw aangezicht,
uw eigen adem mijn gezang.
Dan zal ik wonen in uw licht,
als ik voor altijd bij U blijf,
in louter liefde ingelijfd,
als ik zal wonen in uw licht.
Als alle leed geleden is,
geen mens meer honger lijdt,
geen tranen meer, niets dan de zee
van uw gerechtigheid.
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Dat uur, dat Gij uw hemel zelf
aan onze aarde huwt:
dan woont Gij midden onder ons
en maakt Gij alles nieuw.
Bijbellezing: uit Openbaring 21
Zingen: Als de zee niet meer zal zijn
Tekst Sytze de Vries / muziek Toon Hagen

Als de zee niet meer zal zijn
Golft het graan de aarde te boven.
Als de zee niet meer zal zijn
Ruist een nieuw lied als de branding.
Als de zee niet meer zal zijn
En de dood verdampt is,
Zien en kennen wij volkomen
Gedicht Te wit om door te gaan
Gebeden:

Guillaume van der Graft

Litanie met allen die zijn voorgegaan

Gezongen gebedsacclamatie:
Uw ontferming over wie ons zijn voorgegaan,
uw ontferming over wie ons ontvallen zijn,
uw ontferming over wie zijn afgescheurd, losgelaten,
steeds weer in onze gedachten, uw ontferming over ons Kyrie Eleis
Tijdens de litanie worden lichten ontstoken ter gedachtenis
van wie zijn voorgegaan.
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Onze Vader, gesproken door allen
Onze Vader in de hemel
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
En de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen
Zingen:

LB 914 Geef mij, Heer, mij los te zingen
Vers: 1, 2, 3
Tekst Arij Wapenaar / melodie Adriaan C. Schuurman

1

Geef mij, Heer, mij los te zingen
van de wereld en haar strijd;
laat uw vrede mij doordringen
die van alle vrees bevrijdt;
en mij blijde doet belijden
dat Gij mij gemeenzaam zijt;
toeft Ge ook lang, 'k blijf U verbeiden:
red mij uit mijn eenzaamheid.

2

Zij mijn zingen: doortocht geven
aan uw overzijdse stem,
onweerstandelijk gedreven
tot de jubel: 'k ben van Hem;
in uw zacht geweld wil 'k wezen
onvoorwaardelijk uw knecht
en van de eigen wil genezen;
Heer, ik dien U nog zo slecht.
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3

Als geen zonde, onbeleden,
als ons niets en niemand scheidt,
vloeit mijn ziel vol van een vrede
die me ontvoert aan tijd en strijd.
Heer, Gij weet mijn diepst begeren:
met van vreugd gespannen stem
hier te mogen preluderen
't lied van 't nieuw Jeruzalem.

Gedicht Enkele overwegingen
Piano:

Rutger Kopland

Going on III (Toon Hagen)

Tijdens dit muziekstuk wordt de Paaskaars naar de lichttafels
voor het koorhek gedragen. Daar kunt u een licht ontsteken
ter gedachtenis wie u zijn voorgegaan, ontvallen, van wie zijn
afgescheurd, losgelaten, steeds weer in uw gedachten.
Wilt u daarna de kerk in stilte verlaten?

Bij de uitgang staat een mandje voor uw gaven om de
vieringen mogelijk te blijven maken in Academiehuis Grote
Kerk.
Ook is het nu mogelijk digitaal bij te dragen aan deze collecte
door gebruik te maken van de Givt-app op uw mobiel en
deze vooraf te downloaden. De app werkt handig en snel.
Zie daarvoor www.givtapp.net
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Aan deze Gedachtenisviering werkten mee:
Piano:
Piano/Orgel:
Teksten:
Zang:

Philine Coops
Toon Hagen
Jan Doelman
leden van de Michaëlscantorij
o.l.v. Toon Hagen

Voor vragen over de Michaëlsvieringen kun je contact
opnemen met Sytze de Boer
e-mailadres: s.de.boer1@home.nl

Rek.nr: NL65 RABO 0337 5547 14
t.n.v. Vieringen Grote Kerk
Protestantse Gemeente Zwolle
Voor meer informatie:
www.academiehuis.nl/stadskerk/vieringen
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