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Orde van dienst voor Eeuwigheidszondag
Goede Herder Kerk Borger

                                               25 November 2018

Voorganger: pastor Hessel Hansma
Kind van de zondag: Giselle de Roo

Orgelbegeleiding: Geert Meendering
Medewerking: Protestants Kerkkoor

o.l.v. Halbe de Jong

Orgelspel (het wordt stiller in de kerk voor persoonlijke voorbereiding)

Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING
Stilte

(We gaan staan)
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Zingen: Het liefste lied van overzee, deel 2, nr. 65. kerkkoor 1 en 2, gemeente 3   
               

               

Stilte vraagt om ons vertrouwen, 
koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt,
kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimt in ons denken, 
schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn,
geeft geloven doel en zin.

Laten wij in zijn Geest voortgaan, 
open voor elkaars verdriet,
angsten uit ons leven bannen, 
want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, 
ruimt voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!

Groet en bemoediging, drempelgebed

V: Genade en vrede, van God de Vader,
      door Jezus Zijn Zoon, Immanuël, 

A: Hij woont met Zijn Geest in ons.
V: Wat er ook gebeurt, in voorspoed en bij tegenslag,
A: ons leven is geborgen in de handen van de Heer,

de Schepper van hemel en aarde;
V: van wiens liefde niets of niemand  ons ooit zal kunnen scheiden. 
A: Amen. 
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Gebedsstilte

V: God in de hemel,
A: kom in ons midden en hoor ons gebed!
V: Heer, wij geloven,
A: kom ons ongeloof te hulp!
V: En als ook wij vroeg of laat moeten oversteken
A: neem ons dan bij de hand en breng ons thuis in uw licht. 

In Jezus’ naam. Amen. 
(we mogen gaan zitten)

Zingen: Psalm 46: 1 en 3 “God is een toevlucht te allen tijde”

God is een toevlucht te allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.

Komt en aanschouwt des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade:
zijn toorn die ’t oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: ‘Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren.’
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

Kyriegebed gesproken en gezongen: Kerkkoor Zingt 301B

Glorialied: Lied 869: 1en 6

Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!

Ik wil U, Heer, mijn leven lang
van ganser harte prijzen
en in mijn lied, mijn lofgezang
mijn dank aan U bewijzen.
Mijn hart, verheug u in de Heer,
lichaam en ziel, verblijd u zeer!
Geef onze God de ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Aansteken bijbelkaars door kind van de zondag

Kinderen in het midden

Zingen: we gaan voor even uit elkaar 
 (kinderen gaan naar kindernevendienst)

1  Lezing : Openbaringen 7: 2-4 en 9-17ste

(na de lezing volgt een korte meditatie en stilte)
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Zingen:  Lied 726: 1 en 5

Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

2  Lezing: Matteus 5: 1-12de

(na de lezing volgt een korte meditatie en stilte)

Zingen: Lied 321: 1, 6 en 7

Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.

Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

(kinderen terug uit de kindernevendienst)

DIENST VAN GEDACHTENIS

Het kerkkoor zingt: : Lied 692: 1, 4, 6 en 8

Wij wachten op de Heilige Geest,
als wind die waait waarheen zij wil,
die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van God, waai alles schoon.

Wij wachten op de Heilige Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
in wat er diep in mensen leeft.
Kom, Geest van God, geef goede raad.

Wij wachten op de Heilige Geest
als taal die mensentalen bindt
tot weg naar onderling begrip.
Kom Geest van God, laat ons verstaan.

Wij wachten op de Heilige Geest
als adem van het leven zelf
die dode stof tot leven brengt.
Kom Geest van God, blaas leven in.

Onder orgelspel komen zij,  die de kaars voor hun dierbare 
aansteken, naar voren, nemen de kaars in ontvangst en vormen een kring rondom
het doopvont en de Paaskaars. (Namen staan op de beamer en in de liturgie)
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GEDACHTENIS  

Peter Simon Venniker
Geertje Dekker-Dokter
Wemeltien Teunissen-Kamps
Etje Nieland-Hartholt

Hinderkien Pronk-Vedder
Fennegien Plat-Venema
Wietse van Duinen
Elsina Theising-Beekman 

Bij  het  noemen  van  de  namen  wordt  de  gedachteniskaars  aangestoken 
aan de Paaskaars. Elke kaars krijgt een plaats in de standaard

Kerkkoor zingt: Lied 952: 1

Waar zou het zijn, dat land van licht?
Wie, waar is God, een stem, een naam?
Wie wijst de weg, ik ben alleen.
Wie helpt mij door het donker heen?
Wie neemt mijn hand en leert mij gaan?

Onder het orgelspel keren zij die een kring vormden terug naar hun plaats en
komen zij, die voor hun dierbaren een kaars aansteken naar voren, nemen de
kaars in ontvangst en vormen een kring om doopvont en Paaskaars. (namen op de

beamer en in de liturgie)

GEDACHTENIS 

Aaltje Hilbrands-Dekker
Jacobje Boonstra-Postma
Hillechien Meursing-Ensing
Gerardus Hooiveld

Aaltje Hoving-Wijnholds
Antien Hadders-Kwant
Pietertje Scholten-Lanting

Bij  het  noemen  van  de  naam wordt  de  gedachteniskaars  aangestoken 
aan de Paaskaars. Elke kaars krijgt een plaats in de standaard

Kerkkoor zingt: Lied 952: 2

Waar zou het zijn, de eeuwigheid?
Wie zal er zijn, wie kent dat land?
Wie schenkt er wijn, wie deelt er brood?
Duurt liefde langer dan de dood?
Ik weet zo weinig, ben zo bang.

Onder het orgelspel keren zij die een kring vormden terug naar hun plaats en
komen zij, die voor hun dierbaren een kaars aansteken naar voren, nemen de
kaars in ontvangst en vormen een kring om doopvont en Paaskaars. (namen op de

beamer en in de liturgie)
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GEDACHTENIS 

Annegienus Pronk
Sander Gerardus Hasselaar
Geesien Speelman-Ziengs
Gezina Meertens-Schuiling

Hendrik van Rossum
Fennechien IJlenhave-van Gerner
Jantien Venema - Eggens

Bij  het  noemen  van  de  namen  wordt  de  gedachteniskaars  aangestoken 
aan de Paaskaars. Elke kaars krijgt een plaats in de standaard

Kerkkoor zingt: Lied 952: 3

Mijn ogen zoeken overkant,
een glimp van wie er voor mij ging.
De zee is diep, de golven hoog.
Wie kleurt voor mij een regenboog?
Begaanbaar pad de verte in.

Onder het orgelspel keren zij die een kring vormden terug naar hun plaats.

V. Vol herinnering zijn onze gedachten 
vol verdriet omdat hun leven ten einde ging. 
Vol dankbaarheid om wat zij ons gaven. 
Laten deze namen waarmee wij hen kenden niet vergeten raken. 
Laat de naam waarmee God hen riep niet verloren gaan. 
Het werk van hun handen, nu ons toevertrouwd, 
laat het niet tevergeefs geweest zijn. 
Wij bidden tot God: 
Verzamel hun namen bij Uw getrouwen in Uw eeuwigheid. Amen 

Een extra kaars wordt aangestoken voor alle overledenen die naamloos stierven,
die omkwamen in oorlog of tijdens rampen, of door niemand meer gekend zijn in
hun eenzaamheid. 
.
Hierna is er gelegenheid voor alle kerkgangers om zelf een gedachtenislichtje aan
te steken voor iemand die niet genoemd is of voor iemand die er al langer niet
meer is, ook zij worden gemist.

Tijdens de rondgang zingen we met het kerkkoor

Lied 568A en Lied 598 (meerdere malen)

568 A: Ubi Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
           (Waar vriendschap en liefde is, daar is God) 

598: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft, vuur dat nooit meer dooft. 
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DIENST VAN HET ANTWOORD

(gebedsintenties)

Dank en voorbeden

Dankgebeden gezongen uit:  zangen van zoeken en zien nr. 85
Kerkkoor vers 1 / allen 2, 3, 4 en 5

Dank voor de aarde die mij draagt,
het water om te drinken,
het vuur dat licht en warmte geeft.
Dank voor het leven, hart en ziel,
de hoop die houdt mij gaande,
belofte dat het goed zal zijn.

Dank voor wie zorgen voor elkaar
en die elkaar waarderen,
in eerbied door het leven gaan.
Dank voor het tedere gebaar
de kussen op de monden, 
een ander die mijn leven deelt.

Dank voor het woord dat klinkt en roept,
dat opkomt voor de vrede,
als waarheid door de wereld gaat.
Dank voor het lied dat vreugde schept,
dat verder draagt dan woorden,
dat mensen één maakt met elkaar.

Dank voor de nacht die stilte geeft,
de slaap en tijd voor dromen
totdat de nieuwe dag begint.
Dank voor de toekomst die mij wacht,
de lengte van mijn dagen
totdat mijn tijd voorbij zal zijn.
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Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader (oecumenisch)

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 (bestemd voor de bloemengroet)

Uittochtslied: lied 416:1, 2, 3 en 4                                          (we gaan staan)

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.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

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.

Zegenwoorden v. Over onze harten, over onze huizen, 
a: DE ZEGEN VAN GOD 
v: In ons komen, in ons gaan, 
a: DE VREDE VAN GOD 
v: In ons leven, in ons geloven, 
a: DE LIEFDE VAN GOD 
v: Aan ons eind en nieuw beginnen, 
a: DE BARMHARTIGHEID VAN GOD 
v: om ons te ontvangen en ons thuis te brengen. 
    In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige          
    Geest.

Allen zingen: Amen, amen , amen

Na afloop van de viering bent u en jij van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of
een glaasje fris. Per familie wordt in de kerkzaal als herinnering de gedachteniskaars en
het gedachtenissteentje aangeboden, samen met het boekje: ‘Ik bewaar je’. De
kerkenraad van de Protestantse Gemeente wenst u nog een gezegende zondag
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