Laatste zondag kerkelijk jaar
gedachtenisdienst
20 november 2022

---------------------------------------------------------------------------------------

Orgelspel G. Böhm (1661 - 1733) –
Partita ‘Freu dich sehr, o meine Seele‘ (mel ps. 42)
Welkomstwoord door de ouderling van dienst
OM TE BEGINNEN
Zingen: Psalm 42 vers 1 en 2 (we gaan staan)
1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven ?
2. Tranen heb ik onder 't klagen
tot mijn spijze dag en nacht
als mijn haters honend vragen:
"Waar is God die gij verwacht ?"
Ik gedenk hoe ik vooraan
in de reien op mocht gaan,
om mijn dank Hem op te dragen
in zijn huis op hoogtijdagen.
Bemoediging en drempelgebed
v:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
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!
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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.

Zingen: Psalm 42 vers 3
3. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven. (we gaan zitten)
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Inleidende woorden
Gebed om ontferming
na: ‘zo bidden wij”:

Zingen: Glorialied 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!

RONDOM DE SCHRIFTEN
Gebed bij de opening van het Woord
Voor grote en kleine oren: ‘de wachtkamer’
Psalm 116
Zingen: vers 1,2
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel !
Lezen: Psalm 116 : 5 – 14
Zingen: Psalm 116: vers 7 en 8.
7. De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd !

8. Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem
offers van dank naar mijn beloften brengen,
in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen
met uw lofprijzingen, Jeruzalem.
.
Lezing: Romeinen 8 vers 31b-35.37-39;
Zingen: Lied 641 Jezus leeft en ik met Hem
1. Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw,
dit is al waar ik op bouw.
2. Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw,dit is al waar ik op bouw.
3. Jezus leeft! Hem is de macht.
Niets kan mij van Jezus scheiden.
Hij zal, als de vorst der nacht
mij te na komt, voor mij strijden.
Drijft de vijand mij in 't nauw,dit is al waar ik op bouw.
4. Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’
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Evangelielezing: Lucas 24 vers 13 - 20; 28 – 35
Zingen: Lied 556 Alles wat over ons geschreven is - vers 2, 3 en 4
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die zoon van David zijt en man van smarte,
koning der Joden die de dood verdreef.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
Verkondiging
Muziek: J.S. Bach (1685-1750) ‘Jesu bleibet meine Freude’ (uit cantate 147)
Zingen: Lied 657 – Zolang wij ademhalen
1. Zolang wij ademhalen / schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen / waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven / tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven / geeft stem aan onze dank.
2. Al is mijn stem gebroken, / mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen / draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen / of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen / heeft mij aan ’t licht getild!
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3. Het donker kan verbleken / door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: / zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken / aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent / dit lieve leven lang.
4. Ons lied wordt steeds gedragen / door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven / om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, / het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten / het komend bruiloftsfeest.
Geloofsbelijdenis
Vg: In verbondenheid met allen die geloven belijden wij:
v.: Wij geloven in God,
die ons steeds nieuwe kansen geeft,
die ons nodig heeft
om op te bouwen
wat verloren dreigt te gaan.
Wij geloven in God,
die creatief is
en licht schept waar duisternis heerst.
Wij geloven in Jezus Christus
een mens naar Gods hart,
die staat in het licht van God,
en ons op de hoogte brengt
van zijn liefde voor ons.
Die ons inspireert om te gaan
waar geen wegen zijn.
Wij geloven in de heilige Geest
die onze angsten verjaagt.
Die ruimte schept
en alles nieuw maakt.
Die werkt in mens en tijd
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a.:

en ons moed en kracht geeft
niet op te geven
in moeilijke momenten.
Dat geloven wij…
Amen.

RONDOM LEVEN EN STERVEN
Verbeelding
LEVEN
Geboren
Floris Peter Jonk
geboren 28 april 2022
Gijs Thije Rensink
geboren 3 oktober 2022
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend.
Zingen: ‘Ik zal er zijn voor jou’ (tekst Hanna Lam)
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2. Ik zal er zijn voor jou
met wijn, een stukje brood
Ik zal er zijn voor jou
mijn liefde is zo groot.
3. Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
ik ben er altijd bij.
4. Ik zal er zijn voor jou
ik laat je niet alleen
Ik zal er zijn voor jou
mijn licht straalt om je heen.

STERVEN
Gestorven
Lida Kiselyova
geboren 2 september 1952
overleden 30 oktober 2021
muziek: N. Kedrov -Otche Nash (Onze Vader)
Henry Hennink
geboren 14 maart 1951
overleden 12 december 2021
Hendrika Berendina Grooters – Slotboom
geboren 21 augustus 1923
overleden 27 november 2021

10

Hendrikjen Pierlot
geboren 19 september 1927
overleden 7 december 2021
Berendina Johanna Simmelink – Grooters
geboren 25 augustus 1924
overleden 20 januari 2022
Gerritdina Geertruida Riethorst – Kruize
geboren 8 juni 1930
overleden 27 januari 2022
Hendrika van Faassen
geboren 4 april 1954
overleden 5 februari 2022
Zingen: ‘Onze namen staan geschreven
tekst: Hans Mudde melodie: 273 LvdK
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Maria Gerharda Runneboom – Zomer
geboren 19 september 1935
overleden 9 februari 2022
Rie Gerbrig Wessels – Ubels
geboren 25 augustus 1930
overleden 20 februari 2022
Gerritjen Kwant – Eggink
geboren 9 maart 1952
overleden 10 april 2022
Jan Hendrik Stoltenberg
geboren 2 december 1941
overleden 23 juni 2022
Albert Uco Sobering
geboren 2 november 1940
overleden 6 augustus 2022
Zingen: Onze namen staan geschreven
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Gerrit Klaverstijn
geboren 15 januari 1934
overleden 21 augustus 2022
Gerhard Jantinus Teunissen
geboren 4 december 1938
overleden 23 september 2022
Gesina Harmina Ordelman – Heinneman
geboren 19 juli 1919
overleden 12 oktober 2022
Hendrika Geertruida van Noort – de Jong
geboren 21 september 1933
overleden 17 oktober 2022
Willem van Sintmaartensdijk
geboren 20 november 1934
overleden 7 november 2022
Willemien Fokkers – Massen
geboren 17 maart 1938
overleden 10 november 2022

Wij brengen anderen in het licht
Stilte
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Zingen: Lied 91a – Wie in de schaduw Gods mag wonen
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 je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.
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.
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
na ‘Hoor ons biddend zingen’
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Stil gebed
Onze Vader
a: Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel als op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En 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.
Orgelspel en collecte
Zingen: Lied 769 vers 1,2, 5 en 6 zo mogelijk staande
Eens als de bazuinen klinken
1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
2. Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken
dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
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5. Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.
6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Zegen, amen, amen, amen.
Orgelspel: J.S. Bach – Fuga in Es

voorganger: ds. Co Janssen
ouderling: Addy Haselberg
organist: Klaas van Marle
fluitist: Gerlien Hilhorst
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