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Voor de dienst worden foto’s vertoond bij muziek uit de Mattheus
Passion van J.S. Bach.
Inleidend orgelspel bij binnendragen, Sarabande uit BWV 997
van J.S.Bach
Welkom
Kleinkinderen van Hattum steken kaarsen aan.
Stil gebed, votum en groet
Orgelspel Psalm 121: 1en 4
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Gebed
In memoriam door de zoons
‘Testament’ van Bram Vermeulen.
De handen van mijn vader door Hessel
Vertoning foto’s uit het rijke leven van Hattum Idzenga

Orgelspel gez. 1 liedboek 1973 God heeft het eerste woord: 1 en 4
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

We lezen uit Micha 4: 1 – 4
Eens zal de dag komen
dat de berg met de tempel van de HEER
rotsvast zal staan,
verheven boven de heuvels,
hoger dan alle bergen.
Volken zullen daar samenstromen,
2machtige naties zullen zeggen:
‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,
naar de tempel van Jakobs God.
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,
en wij zullen zijn paden bewandelen.’
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,
over grote en verre naties een oordeel vellen.
Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,
geen mens zal meer weten wat oorlog is.

Ieder zal zitten onder zijn wijnrank
en onder zijn vijgenboom,
door niemand opgeschrikt,
want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.
We luisteren Psalm 42 opus 42 van Felix Mendelssohn-Bartholdy:
"Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele,
Gott, zu Dir". (Evenals een moede hinde naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden).
Uitgevoerd door vocalisten van La Chapelle Royale en het Collegium
Vocale met instrumentalisten van het Ensemble Orchestral de Paris
o.l.v. Philippe Herreweghe. (Deze psalm werd vaak gezongen door de
cantorij waar Hattum en Annie samen lid van waren, maar die
opnames zijn helaas verloren gegaan. Op de foto’s is de cantorij wel te
zien.)

Daarop volgend kort orgelspel over nlb 718 : 2 en 4 God die leven hebt
gegeven.
Niet voor schuren,
die niet duren,
gaf Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.
Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
Overdenking ‘Gods koninkrijk op Aarde’

We luisteren naar Agnus Deï (Lam Gods) gezongen door het NoordVeluws Kamerkoor, het koor waarin Hattum bas zong.
Gebeden

Orgelspel: nlb 416 Ga met God en Hij zal met je zijn: 1,2 en 3
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.
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.
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.
Zegen
Orgelspel bij het uitdragen: Wat de toekomst brengen moge

Bij het graf: Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
Leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen

