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Gedenktekens die spreken
Voorgangers
pastor Fons Litjens
ds. Wilma van Rijn

Muziek
Preludium & Fuga,
Felix Mendelsohn Bartholdy (1809 – 1847)
Welkomstwoord door ds Wilma van Rijn
Lied 1014: 1, 2 en 4

Geef vrede door

Gedicht door Hanny Meijer
Orgelspel
Meditation, Paul Hindemith (1895 -1963)

Lied Komen ooit voeten (melodie: Lof zij de Heer)
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede,
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede,
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen;
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken.
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht,
overal vrede geschapen.
Dan zal ik zwaaien naar vreemden,
zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan:
vrede de weg voor mijn voeten.
Woorden over monument Zwanenburg
door pastor Fons Litjens

Bijbellezing Jozua 4: 1 t/m 7 door pastor Fons Litjens
Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen
Jozua: ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, en zeg hun dat ze
van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen
moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar
ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ Jozua liet twaalf mannen
aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar
geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de HEER, uw
God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders
nemen, één voor elke stam van Israël.
Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later
zullen vragen wat die stenen betekenen, dan moet u ze vertellen dat het
water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van
de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de
Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan
voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’

Lied 247: 1, 2 en 3

Blijf mij nabij

Woorden over monument Halfweg
door ds Wilma van Rijn

Orgelspel
Sarabande, Gorden Young (1919 – 1998)
Gebed

door pastor Fons Litjens

Wegzending door ds Wilma van Rijn
Lied 708: 1 en 6 het Wilhelmus

