PROTESTANTSE GEMEENTE
TE
WOENSDRECHT

24 november 2019
zondag van de Voleinding

Voorganger ds. W. Lolkema
Organist mw. G. van Elsäcker
Cantorij o.l.v dhr. K. Smagge

VOOR DE DIENST
orgelspel
we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen)
welkom
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel
– we gaan staan –

DIENST van het VOORWOORD
aanvangspsalm: psalm 90 : 1 en 8
groet
v: de Heer is met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U
bemoediging
v: onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
we ZINGEN: 601: 1 en 3; cantorij: 1, allen: 3
– we gaan zitten –

kyrie en gebed bij de opening van de Schriften
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de
wereld, want zijn barmhartigheid kent geen einde.
smeekgebed,
afgesloten met het zingen van 256 : 1x allen; 1x cantorij; 1x allen
we ZINGEN ons loflied 981 : 1, 3 en 5. Melodie psalm 140
DIENST van het WOORD
moment met de kinderen

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst –

eerste schriftlezing Romeinen 8 : 18 – 25 en 38 en 39
we ZINGEN: Onze namen staan geschreven…
Melodie lied 730 – tekst Hans Mudde
cantorij : 1; allen: 2
1. Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand,
als een teken dat ons leven in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte: een volkomen nieuw bestaan.
2. Laat ons in de stilte groeien totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen dat wij in uw pure licht
tot U nader mogen komen, aangezicht tot aangezicht.
tweede Schriftlezing: Lucas 21: 5 – 19
we ZINGEN: 339A. (U komt de lof toe).
overdenking
we ZINGEN: 801 : 1, 2, 5 en 7
– onder het naspel komen de kinderen terug –
– we gaan staan –

geloofsbelijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van
Messias Jezus de enigheid van de Here God
Hoor Israël.
g: DE HEER IS ONZE GOD.
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben

met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf.
g: AMEN

– we gaan zitten –

DIENST van de GEDACHTENIS
gebed
we ZINGEN: 948.
cantorij: 1 en 2; allen: 3
een inleidend woord door de voorganger
De cantorij zingt: 962 (Huub Oosterhuis / Antoine Oomen)
Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb
wat mij gedaan werd wat ik misdaan heb
wat ongezegd bleef wat onverzoend bleef
wat niet gekend werd wat ongebruikt bleef
al het beschamende neem het van mij
en dat ik dit was en geen ander dit overschot van stof van de aarde:
dit was mijn liefde. Hier ben ik.
gedicht van Henk Fonteyn
De mensen die gestorven zijn,
ze blijven bij ons horen;
we zeggen in verbondenheid:
hun naam gaat niet verloren.
De mensen die gestorven zijn,
zijn nu al thuisgekomen;
en zien wat ons nog duister is,
de waarheid van hun dromen.
De mensen die gestorven zijn,
ze zijn in God geborgen.
Zij wachten in de eeuwigheid
de stralend nieuwe morgen.
we ZINGEN: 961 1x cantorij; 1x allen (Huub Oosterhuis / Floris van der
Putt)

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan hem behoren wij toe!
–we gaan staan –
Wij gedenken de leden van onze Gemeente die ons vanaf 15 november
2018 door overlijden zijn ontvallen.
Wij noemen de namen van:
Elizabeth de Kam - Kleinepier, overleden op 15 november 2018, 57 jaar
Magdalena Vermaat - Noordsij, overleden op 29 november 2018, 77 jaar
André Groeneveld, overleden op 4 december 2018, 51 jaar
Johanna Barendina Heijboer - Jeroense, overleden op 23 februari 2019, 92
jaar
Jan Bastiaan Peter Willeboordse, overleden op 26 april 2019, 61 jaar
Kornelis Kleefman, overleden op 7 augustus 2019, 70 jaar
Cornelis Adriaan Zandee, overleden op 11 oktober 2019, 87 jaar
Rudolf Cannemeijer, overleden op 20 oktober 2019, 78 jaar
stilte
– we gaan zitten. –
we ZINGEN: 961. 1x cantorij, 1x allen
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan hem behoren wij toe!
Wij gedenken onze dierbaren die korte of langere tijd geleden zijn
overleden.
Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingt de cantorij meerdere
keren:
Lied 598: (Lied uit Taizé, Jacques Berthier)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
tekst van Abel Herzberg
Afscheid nemen is loslaten,
en toch iets van die persoon
in je houden.
Je kunt iemand niet vasthouden.
Je moet afscheid nemen ook niet zien
als iets droevigs. Eerder als blijdschap.
Die mens, die plek,
laat iets in jou achter,
opdat jij ermee verder kunt.
Je kunt blij zijn omdat je rijk bent
dat je die mens hebt mogen ontmoeten.
we ZINGEN: Gezang 466 : 1 (Liedboek voor de Kerken)
Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een englenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht
en bloemen op mijn wegen.
DIENST van het ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW KONINKRIJK KOME
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
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

mededelingen
inzameling van de gaven
eerste collecte: Pastoraat
tweede collecte: Pastoraat en Eredienst
– we gaan staan –
we ZINGEN ons slotlied: 769: 1 en 6.
HEENZENDING EN ZEGEN
v: …………………….

g:

uitleidend orgelspel

De kaarsen, die we ter gedachtenis hebben ontstoken,
kunt u mee naar huis nemen.

