Orde van de dienst
Laatste zondag kerkelijk jaar
zondag voleinding
21 november 2021
Gedenken
rondom
leven en sterven
-----------------------------------------------------------------------------------

Orgelspel
Welkom
We luisteren naar: Lied 287 vers 1 en 5 Rond het licht
1.
5.
Rond het licht dat leven doet
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede; groeten wij elkaar met vrede.
wie in voor- of tegenspoed
Paaslicht straal ons
zegen zoekt, mag
tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
licht dat dit geheim behoedt:
kind aan huis.
God is goed.
Bemoediging en drempelgebed
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Gij die ons kent en ons doorgrondt,
zie ons hier aan met het licht van uw ogen.
a: Laten wij wandelen in uw licht!
v: Het licht van uw woord wijst ons hoe te gaan,
bewaart ons voor dwalen;
a: Laten wij wandelen in uw licht!
v: Gij zelf zijt de zon die ons warmt en beschijnt,
het licht dat ons voedt en doet groeien:
a: Laten wij wandelen in uw licht!
v: Uw liefde brengt aan het licht,
wat onaf is, wat breekt,
wat wij verzwijgen elkaar onthouden:
a: Laten wij wandelen in uw licht!
v: Uw oordeel schept licht
in alles wat zich nog verliest aan het duister:
a: Laten wij wandelen in uw licht!
v: Aan U vertrouwen wij ons toe
vat ons samen in uw stralen:
a: Laten wij wandelen in uw licht! Amen
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We luisteren naar: Psalm 139 vers 1 en 2
Heer, die mij ziet zoals ik ben
1.

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

2.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gebed om ontferming, afsluitend Lied 301c:
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
We luisteren naar: glorialied Lied 725
Gij boden rond Gods troon
1.
Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem!

2.
O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in ’t zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!
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3.
Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.

4.
Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

Inleiding op de dienst
Rondom de Bijbel
Gebed voor de opening van het Woord
Lezen: Spreuken 3 vers 13 - 26
We luisteren naar: Lied 513
God heeft het eerste woord
1.

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
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4.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Lezen: Johannes 10 vers 22 – 42
Verkondiging ‘Geborgen zijn’
Orgelspel
Credo voor deze zondag
v:

Met uw hele kerk belijden wij
dat wij zijn gemaakt naar Gods beeld
geliefd door Christus en gezonden door de Geest.
Met hen die geloven in de Naam van de Ene belijden wij
dat wij niet de eerste steen zullen oppakken
om de waarheid te verdedigen
maar door onze daden
aan de wereld te tonen.
Met de mensen van overal belijden wij
Gods goedheid in het hart van de mensheid,
die dieper in ons hart geplaatst is
dan alles wat verkeerd is.

a:

Met alle schepsels vieren wij
het wonder van het nieuwe leven,
de schepping die zich voor ons opent
en de scheppende kracht van Gods Geest
die heelt, verzorgt en troost
waar tranen overvloedig stroomden.
Dat belijden wij. Amen.
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We luisteren naar: Lied 943
God gaat zijn ongekende gang
1.

God gaat zijn ongekende gang
vol donk're majesteit,
die in de zee zijn voetstap plant
en op de wolken rijdt.

2.

Uit grondeloze diepten put
Hij licht, en vreugde uit pijn.
Hij voert volmaakt zijn plannen uit,
zijn wil is souverein.

3.

Geliefden Gods, schept nieuwe moed,
de wolken die gij vreest,
zijn zwaar van regen overvloed
van zegen die geneest.

4.

Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.

5.

Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,
wordt klaar van uur tot uur.
De knop is bitter, is begin,
de bloem wordt licht en puur.

6.

Hoe blind vanuit zichzelve is
het menselijk gezicht.
Godzelf vertaalt de duisternis
in eind'lijk eeuwig licht.
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Rondom leven en sterven
Verbeelding
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Leven
Geboren
Noek Derk Jan te Velthuis
geboren 30 december 2020
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend.
We luisteren naar: AWN Lied 20 Laat de kinderen tot
mij komen
1.
Laat de kind’- ren tot Mij komen,
alle alle kind’- ren.
Laat de kind’- ren tot Mij komen,
niemand mag ze hind’- ren.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kind’- ren open,
laat ze allen groot en klein
bij mij binnen lopen.
2.

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen,
houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij mij binnen lopen.

Sterven
Gestorven
Jan van Kernebeek
geboren 3 mei 1930
overleden 30 november 2020
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Willem Vaags
geboren 9 januari 1943
overleden 10 december 2020
Gerda Fokkink - Timmermans
geboren 13 september 1936
overleden 19 december 2020
Arend Riethorst
geboren 1 augustus 1937
overleden 5 februari 2021
Blijf geborgen in je naam
Wees als mens gezegend.
Om wat je hebt gezegd en om wat is verzwegen.
De rafels van je hart omdat je bent gesleten
Om je wezen, zwak en sterk,
Leven is een mensenwerk
Hendrika Ardina Weijs - Rosenbrand
geboren 27 december 1940
overleden 11 maart 2021
Albert Johan Lensink
geboren 7 januari 1936
overleden 23 maart 2021
Herman Johan Luimes
geboren 16 november 1930
overleden 12 april 2021
Gerrit Johan Kappert
geboren 29 april 1946
overleden 8 mei 2021
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Blijf geborgen in je naam
Wees als mens gezegend.
Om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten.
Wat soms is misgegaan de scherven die je maakte
Onvermijdelijke pijn
voor wie mensen moeten zijn.
Willem Zieverink
geboren 19 november 1931
overleden 21 mei 2021
Maaike Johanna Udo - Marks
geboren 2 mei 1935
overleden 25 mei 2021
Hendrika Johanna Kranen - Ligtenbarg
geboren 6 juli 1927
overleden 8 juni 2021
Johanna Hendrika Berenpas - Klein Haneveld
geboren 9 december 1922
overleden 19 juni 2021
Blijf geborgen in je naam
Wees als een mens gezegend.
Om je vasthoudendheid, om angsten in het donker
De pijnen in je lijf en je geloof in morgen
Wisselvallig is het tijd
voor wie mensen kunnen zijn.
Hendrik van Kernebeek
geboren 3 mei 1930
overleden 20 augustus 2021
Aleida Berendina Weenk - Langeler
geboren 12 april 1931
overleden 7 september 2021
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Wilhelmina Hermanna Jansen - Wonink
geboren 28 augustus 1925
overleden 13 september 2021
Hendrik Jan Bannink
geboren 16 augustus 1935
overleden 8 oktober 2021
Hendrik Jan Boezewinkel
geboren 5 februari 1932
overleden 20 oktober 2021
Blijf geborgen in je naam
Wees als mens gezegend.
om wie je hebt getroost, gedragen in gedachten.
Je liefde en je hoop, de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil
Van wie mensen mogen zijn.
laatste kaars
Blijf geborgen in je naam
Wees als mens gezegend.
Om heel je reisverhaal met alle mensenfouten
Om vriendschap en begrip en ongeschokt vertrouwen
Om het leren mettertijd
Van de naam “ik zal er zijn"
Stilte
Zingen: Lied 91a – zo mogelijk staande
Wie in de schaduw Gods mag wonen
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1.

Wie in de schaduw Gods mag wonen,
Hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij hem een onderkomen
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2.

Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van dagen zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3.

Geen duister zal je overvallen
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

Gebeden:

dankgebed en voorbede
stilte
‘Onze Vader’

Zingen: Lied 793 – zo mogelijk staande
Bron van liefde, licht en leven
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1.

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2.

Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

3.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.

Zegen, amen, amen, amen
Orgelspel
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