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zondag 25 november 2018

gedenken van de overledenen

Ter inleiding:
Vandaag herdenken we de overledenen van het afgelopen
jaar. We lezen twee toekomstvisioenen uit de bijbel. Op het moment dat de
ballingen terug mogen keren naar Jeruzalem tekent Jesaja het beeld van het
herbouwde Jeruzalem, waar de Eeuwige weer inwoont. Uit alle
windrichtingen zullen de mensen toestromen. Op Patmos ziet Johannes voor
zich hoe de mensen die uit de donkerte komen stralend nieuw zullen worden
in de nabijheid van het lam, Christus zelf.
Met deze hoopvolle beelden om ons heen zullen we onze overledenen van
het afgelopen jaar herdenken, door ‘de namen te gedenken dat zij gekend
zijn bij God en bij ons’. Na de dienst is er koffiedrinken voor onze gasten.
Bij de bloemschikking:
Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.
(Jesaja 60:1)
De lijst die scheef staat, staat symbool voor de foto's van onze overledenen die
uit de lijst verdwijnen, maar de herinneringen die blijven. De gekleurde bloemen
geven aan dat wij als mensen kleurrijk en verschillend zijn. Er om heen staan
lichtjes, want zij staan niet in het donker.

INTREDE
Muziek/vooroefenen

Org.

:

orgel- of pianospel

welkom

O

:

Woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtslied

G

:

lied 218: 1, 2 en 4
1.Dank U voor deze nieuwe morgen
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2. Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

We gaan zitten.
stil gebed
groet

V
G

:
:

De vrede van de HEER is met u allen
EN ZIJN GENADE IS MET U.

bemoediging

V
G

:
:

Onze hulp is de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

V

:
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psalm van de zondag

G

:

lied 121: 1, 3 en 4
1 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.

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.
kyrie

4 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.

V

:

smeekgebed

can

:

Kyrie, Gott, Vater in Ewigkeit, J.S. Bach

Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit,
Groß ist dein Barmherzigkeit,
Aller Ding ein Schöpfer und Regierer;
Eleison.

Kyrie, God, Vader in eeuwigheid
Groot is uw barmhartigheid
Schepper en regeerder van alles
Ontferm u

1.Christe, aller Welt Trost,
Uns Sünder allein hast erlöst.
O Jesu, Gottes Sohn,
Unser Mittler bist in dem höchsten Thron,
Zu dir schreien wir aus Herzensbegier:
Eleison.

2.Kyrie, Gott Heiliger Geist,
Tröst, stärk uns im Glauben allermeist,
Dass wir am letzten End
Fröhlich abscheiden aus diesem Elend;
Eleison.

3. Kyrie, Gott Heiliger Geist,
Tröst, stärk uns im Glauben allermeist,
Dass wir am letzten End
Fröhlich abscheiden aus diesem Elend;
Eleison.
DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag:

V

:

gesprek

V

:

Gesprek met de kinderen

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd wordt voor het project.
profeten

L

:

Jesaja 60: 1-11 en 17-22

lied

G

:

lied 447: 1 en 2

Het zal zijn in het laatste der tijden
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal
staan
dat de wegen er heen zullen leiden
en de volken der aarde op weg zullen gaan
om de rechten des Heren te leren
zich tot God en elkaar te bekeren
Openbaring

V

:

Openbaring 7: 1-4 en 9-17
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Als Jeruzalems tinnen gaan blinken
en beschamen der bergen en heuvelen trots
zal van Sion uit blijde weerklinken
het bevrijdende woord van het koninkrijk
Gods
tot bescherming van allen die leven
staat de wet van Gods heil er geschreven

lied

can+G

:

lied 735, 1- can, 2- allen, 3- can en 4- allen

1.Gij, die de mens geschapen hebt
en ieder kent bij naam,
Gij, die als mens verschenen zijt
en ons bent voorgegaan,
Gij hebt voor wie getreden zijn
in ’t voetspoor van uw Zoon
eens en voorgoed een plaats bereid:
zij zingen voor uw troon.

3. En zij die de gezegende
onder de vrouwen is
uit wie de hoop van israël
de Heer, geboren is,
apostelen en martelaars,
belijders van uw woord
en vrouwen die in eenzaamheid
U hebben toebehoord.

2. Een overgrote menigte
die niemand tellen kan,
verzameld uit de volkeren
van elke taal en stam:
de eerste mens die Gij U schiep,
het volk van Aberaham,
de redder Mozes, de profeet
die sprak: zie daar het lam.

4. Wij danken U voor hun geloof
in uw verheven naam
en bidden U: neem met hun lied
ook onze hulde aan!
Lof zij het lam dat is geslacht,
hem zij de roem en eer,
die voor ons alles heeft volbracht:
Messias, onze Heer!

uitleg

V

:

Verkondiging

lied

can+G

:

ooit in schaduw van rozen, 1x can, 1x allen
Tekst:H.Oosterhuis, Muziek: A.Oomen

(Ca)

:

Ooit in schaduw van rozen, langs snelvliedend water
Zullen wij wandelen, vreemdelingen, bekenden
Zingen, liefkozen, lachten, in alle talen.
Dat zal een droom zijn!

(Ca)

:

Daar, aan wijd open vensters, in menigte stemmen,
Zullen wij wonen, honderd worden en sterven,
Zoals graankorrels sterven: niets al verloren,
niemand voor niets zijn
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(Ca)

:

Hart vermoedt het, verstand wikt en weegt het, God geve het,
Of zeg niet God, zeg Bron van vrijheid, genade.
Noem hem komende, Liefde, Eerste en Laatste.
Alles in allen.

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
GEDACHTENIS
lied

Ca+G

:

lied 199 Koester de namen, 1(ca)+ refrein(allen)
“Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in Uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Refr: Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan;
zegen ons allen met het licht van uw ogen!

V

:

Wij gedenken wie gestorven zijn en noemen hun namen;
Voor ieder van hen ontsteken we een kaars. Als u dat zelf wilt doen kan
dat, anders doen de jongeren dat voor u.

We gaan staan.
(uit de gemeente)
Jacques Raymond (Jan) Atell
Willem Küchler
Maartje Helena van der Soel- Verwaard
Roelina Klapmuts-van de Vecht
Cornelia Evertine Kalkmn - Groever
Nelis Kool
Janna Maria Ros
Cornelia Roszbah - Louwen
Jacoba Bachman - Meerbeek
Daam Rook
Paula Sonneveldt- Lezer
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29 december 1931 - 18 juni 2017
11 januari 1924 - 29 december 2017
25 maart 1927- 30 december 2017
10 september 1926 - 6 januari 2018
11 mei 1928 - 19 maart 2018
20 november 1927 - 10 mei 2018
8 september 1946 - 3 juli 2018
18 augustus 1930 - 4 juli 2018
12 juni 1941 - 1 augustus 2018
30 december 1931 - 24 september 2018
17 september 1930 - 30 oktober 2018

(uit de kring rond de gemeente)
Maria Feddes-de Vries
Johannes Ludolf Feddes
Mehry Ehsani

20 december 1925 - 31 januari 2018
22 augustus 1922 - 28 juli 2018
22 maart 1952 - 23 oktober 2018

We gedenken allen die naamloos ten onder zijn gegaan op de vlucht, voor hen steken we de laatste
kaars aan.
We gedenken in stilte tal van mensen wier namen hier gekend zijn.
U kunt als u dat wilt naar voren komen om één van de waxinelichtjes aan te steken en zo iemand te gedenken.
moment van stilte
lied

Ca+G

:

lied 199 Koester de namen, 2 (ca)+ refrein(allen)
Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in Uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in Uw zegen”.
Refr: Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan;
zegen ons allen met het licht van uw ogen!

We gaan zitten.
GAVEN EN GEBEDEN
inzameling van de gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. stille hulp 2. kerk

muziek

Org

:

orgel- of pianospel

gebeden

V+D

:

Voorbeden … zo bidden wij

G

:

stil

gebed
can+G

:

Onze Vader
Onze Vader
die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel zoals 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 (oecumenische tekst)
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ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
slotlied

G

:

lied 747: 1 en 2

1.Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn kreatuur.
uitzending

V
G

:
:

2.Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

Zegen
Ga met God, lied 416: 1 en 4

1.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.
muziek

Org

:

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

orgel- of pianospel

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?

.
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