Orde van dienst voor 22 november 2020
in de Gudulakerk waarin we de gemeenteleden
gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Thema: “Troost voor onderweg”
Voorganger: ds. Corien Veenhuizen
Organist: Els Dijkerman
m.m.v.: Jeanette Pol dwarsfluit
Lector: Toos de Zeeuw
vanuit de kerkenraad: Remco van Donk
aansteken van de kaarsen: Sam Getkate, Gerben Hoentjen
m.m.v. pastor Jacqueline van Dop

Orgelspel
Welkom
Openingslied: LB 221: 1 (Zo vriendelijk en veilig als het licht)
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Bemoediging en drempelgebed
Ouderl.:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
die hemel en aarde gemaakt heeft
Ouderl.:
Op de lange weg, o God naar het land van uw
beloften gaan wij door donkere dalen. Hoe zouden
wij in staat zijn onszelf staande te houden,
hoe zouden wij bij machte zijn elkaar te behoeden?
Allen:
Wees u , o God een bodem onder onze voeten
een dak boven ons hoofd een steun in onze rug
een gids voor ons uit
Ouderl.:
zodat wij niet verwijderd raken van U en van elkaar
maar volhardend voortgaan het daglicht tegemoet.
Allen:
Amen
Zingen: LB 221: 2
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Groet:
Vg.:
Allen:

De Eeuwige zal met u zijn
De Eeuwige zal u bewaren

Kyriegebed
Zingen: LB 769 : 1, 4 (Eens als de bazuinen klinken)
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4. Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
Het woord
Gebed van de zondag
Opmaat
1e lezing: Ps 138
138 1Van David.
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Ik wil u loven met heel mijn hart, voor u zingen onder het oog van
de goden, 2mij buigen naar uw heilige tempel, uw naam loven om
uw liefde en trouw: grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw
naam. 3Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en
gesterkt. 4Laten alle koningen op aarde u loven, HEER, zij
hebben de beloften uit uw mond gehoord. 5Laten zij de wegen
van de HEER bezingen: ‘Groot is de majesteit van de HEER.
6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’ 7Al is mijn weg vol
gevaren, u houdt mij in leven, u verdedigt mij tegen de woede
van mijn vijanden, uw rechterhand brengt mij redding.
8De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt
eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
Muziek
Lezing uit het Tweede Testament: Matteüs 5 : 1 - 10 (uit de Bijbel
in gewone taal)
Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar ging hij
zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. Jezus begon zijn
leerlingen uitleg te geven over de nieuwe wereld. Hij zei: ‘Het
echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.
Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor
mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Het
echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal
God de aarde geven. Het echte geluk is voor mensen die doen
wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God
zal hun moeite belonen. Het echte geluk is voor mensen die goed
zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen. - 5 - Het
echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God
zien. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij
zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk is
voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor
hen is Gods nieuwe wereld.’
Zingen: LB 904: 1, 2 (Beveel gerust uw wegen)
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2. De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.
Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn
laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.
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Uitleg en verkondiging
Zingen: LB 731 alle (Vergeet niet hoe wij heten)

2. Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
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bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is.
3. Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.
Gebeden en gaven
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
1e collecte

Inlia

2e Landelijk Pastoraat

Gedachtenis van de overledenen
Vg.: Inleidende woorden
Zingen:: op de melodie van LB 730 (Heer herinner U de namen,
(tekst Kees van der Zwaard)
1. Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
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op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.
Het noemen van de namen:
Anna Hilbertha de Rapper-Faber
Hendrik Jan Dinkelman
Geertruida Berendina Vreeman- Mennink
Hendrik Jonathan Helder
Grada Hermina Potman-Schoneveld
Gerrit Johan Menkhorst
Hendrika de Beuze-Dommerholt
Garrit Jan Groot Jebbink
Jacob Lindeboom
Berendina Hendrika Nieuwenampsen
2. Heer, U weet hoe vaak wij deelden
van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten, hoe wij speelden
ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen
aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen.
gaan wij biddend: breng ons thuis.
Derkje Bouwmeester-Rensink
Hendrik Jan Mensink
Arendina Johanna Grobben-Geist
Johanna Keppels-Hulstijn
Frederik Jan Smit
Anna Johanna Bos-Martin
Jan Hendrik Groot Haar
Gerrit Hendrik Mengerink
Albertdina Nijenhuis-Stegink
Geertruida Wilhelmina Daalmeijer-van den Berg
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Intermezzo fluitmuziek
Jakob Meerveld
Geesken Loman-Gerritsen
Bernard Gerhard Bos
Hermina Egberdina Plekkenpol-Damhaar
Gardina Arnolda Enzerink-Luesink
Gerdina Johanna Beltman- Klomphaar
Pieternella Helder- van der Laan
Abraham Johannes Sierat
Catharina Maria Snijder-Nieuwenhuis
Pierre Henri Bokelmann
3. Uit het duister van de dalen
zoeken wij uw nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen,
niet verzanden in verdriet.
U bent onze hoop voor ogen,
spreek één woord: je bent bemind,
zoals Jezus werd bewogen
met ontferming voor een kind.
Frederika Kaemingk-Koetje
Bertus Hendrik Dijkerman
Alida Petronella Swart-ten Broek
Frouwke Harmanna Fraas-Bakker
Gerrit Jan Heijink
Hendrik van der Ree
Derk Jan Dijkman
Imme Oudenampsen
Johanna Hendrika Apool
Helena Philippina te Hennepe- Wiggers
4. God, gedenk de vele aardse
tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze
in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels,
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die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden
en gebruiken voor uw stad.
Henriette Praxedis Antonia Berendsen-Maarse
Hendrik Beltman
Frederik Jan Burgers
Hendrik Zwiers
Jantje Joosten-Oosterveld
Hendrika Willemina ten Hoopen-Harenberg
Siebrand Mollema
Cornélie Cathérine Hermance Moritzen-Rutgers
We steken een kaars aan voor de ongenoemde overledenen.
Alle anderen die wij in ons hart dragen..
Korte stilte
Muziek
Slotgebed
Wegzending en zegen
Slotlied: LB 753: 1, 2, 3, 6 (Er is een land van louter licht)
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2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Zegen
Allen: Amen LB 431b
Draag mij verder
draag mij waar niemand mij meer dragen kan
Draag mij verder
Draag mij verder als mijn dagen vol zijn geleefd leven
Draag mij op de dag die niemand kent
Als men zegt: hoort ze nog, ziet hij nog?
Op de dag dat men hoopt dat we alle pijn voorbij zijn
De laatste dag die de eerste dag zal zijn
Om door U gezien te worden
Van aangezicht tot aangezicht
De eerste dag om door U gekend te worden
Bij voor- en achternaam
Om door U ontvangen te worden
In het eeuwig licht
Draag mij verder
Waar U alleen nog dragen kunt
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