ORDE VOOR DE GEDACHTENISDIENST OP DE
EEUWIGHEIDSZONDAG VAN 21 NOVEMBER 2021

Thema: 'VOL van WIJSHEID'
Voorganger: Ds. Theo van ’t Hof
Organist:
Geert Meendering
M.m.v. Het prot. kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong
-------------------------------------------------------------------------------------------------DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Woord van welkom en afkondigingen
Zingen van de intochtpsalm: Psalm 97: 1 (koor), 6 (allen)
Koor 1 Groot koning is de Heer. / Volken bewijs Hem eer,
breek uit in jubel, aarde / nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.
Allen 6 Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!
Bemoediging: Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Groet:

Vg: De Heer is met u
GM: OOK MET U ZIJ DE HEER

Uitleg van de bloemschikking
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Gezongen gebed: lied 947 (‘Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen’): 1 en 2 (koor) 3
(allen)
K 1 Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen
en loslaat wat het leven bood,
kom, Geest, uw zegen op mij leggen,
verzeker mij: Gods trouw blijft groot.

K 2 Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden
wat mij het lot te dragen geeft,
kom, Christus, kom en wis mijn tranen,
als ik mij aan U overgeef.

A 3 Wanneer mijn hart, tot U geheven,
het thuis herkent, dat Gij ons biedt,
blijf, Vader, mij met licht omgeven,
en al mijn klagen wordt een lied.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Aansteken van de bij Bijbelkaars
Lezing: Spreuken 3: 13-20
Openbaring 22: 1 en 14
Zingen: Psalm 111: 1 (koor) en 6 (allen)
K 1Van ganser harte loof ik Hem
in ’t midden van Jeruzalem,
de Heer in ’t midden der getrouwen.
Groot zijn de daden van de Heer,
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer
de schoonheid van zijn heil aanschouwen.

A 6 Van alle wijsheid het begin
is: vrees de Heer met ziel en zin,
aanbid zijn wil met vrees en beven.
Dit is het helderste verstand.
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand.
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven

Overdenking
(de kinderen die bij het aansteken van kaarsen in de kerk willen zijn, worden opgehaald
tijdens orgelmuziek).
Zingen: Lied 753 (‘Er is een land van louter licht’): 1 (koor), 2 en 3 (allen)
K 1 Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

A 2 Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

A 3 Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
DIENST VAN HET GEDENKEN
Inleiding op het gedenken: ‘Pie Jesus’ (koor)
Pie Jesu.
Qui tollis peccata mundi, dona eis requiem.
Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona
eis requiem. Sempiternam requiem.
(vertaling)
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Barmhartige Jezus,
Die wegneemt de zonden van de wereld, geef hun rust.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,
geef hun rust. Eeuwige rust.
Uitleg over de wijze van gedenken
WIJ GEDENKEN:
Anje Grietje Ottens-Weits
Jan Alberts
Elsje Timmer - Huiberts
Geert Kuiper
Gezinus Hendrik Meijer
Degenen die ter nagedachtenis aan hun dierbare naar voren komen, ontvangen een
kaars en vormen vervolgens een kring om het doopvont en de Paaskaars.
(namen van de dierbaren staan op het beeldscherm en in de orde van dienst.)
Bij het noemen van de namen wordt de gedachteniskaars aangestoken aan de
Paaskaars. Elke kaars krijgt een plaats in de standaard.
Onder koorzang keren degenen die een kring vormden terug naar hun plaats.
En komen degenen die voor hun dierbaren een kaars aansteken naar voren, nemen de
kaars in ontvangst en vormen een kring om doopvont en Paaskaars.
(namen van de dierbaren staan op het beeldscherm en in de orde van dienst)
Koor zingt: lied 221: 1 (‘Zo vriendelijk en veilig’).
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
WIJ GEDENKEN:
Jantje Smidt -Nijmeijer
Geessien Jeichien Wanders -Wilting
Freerk Deuring
Geert Trul
Jan Gerrit Koudenburg
Bij het noemen van de namen wordt de gedachteniskaars aangestoken aan de
Paaskaars. Elke kaars krijgt een plaats in de standaard.
Onder koorzang keren degenen die een kring vormden terug naar hun plaats.
En komen degenen die voor hun dierbaren een kaars aansteken naar voren, nemen de
kaars in ontvangst en vormen een kring om doopvont en Paaskaars.
(namen van de dierbaren staan op de beeldscherm en in de orde van dienst).
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Koor zingt: lied 221: 2 (‘Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd’).
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.
WIJ GEDENKEN:
Lambertus Nicolaas Didden
Sjoerd de Vries
Hinderkien Stel - Vos
Wilhelmina Johanna van Ree – Kootstra
Jan Folkerts Vos
Antje Jeuring- Marissen
Bij het noemen van de namen wordt de gedachteniskaars aangestoken aan de
Paaskaars. Elke kaars krijgt een plaats in de standaard
Onder koorzang keren degenen die een kring vormden terug naar hun plaats.
Koor zingt: lied 221: 3 (‘Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft’).
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
Een extra kaars wordt aangestoken.
Ieder die een kaars aan wil steken, krijgt daarvoor nu gelegenheid.
Gedicht (Jan Kok) ‘ALS JOUW NAAM KLINKT.’
DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Inzameling van de gaven
Gebeden, die worden beëindigd door 'Onze Vader’ (koor)
Slotlied (allen): lied 726: 1, 2, 4 (‘Hoor een heilig koor van mensen’)
1 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.

2 Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen
die nu stralende verschijnt.
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4 Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier,
volgend U in uw verzoening,
door de diepe doodsrivier.
Met uw lijden medelijdend,
medestervend in uw dood,
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot.
Zegen, die wordt beantwoord met het 6de couplet
6. God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt
zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt
Na afloop van deze viering worden u/ jij van harte uitgenodigd voor een kopje koffie,
thee of een glaasje fris in zaal 1. Per familie wordt hier als herinnering de
gedachteniskaars en het gedachtenissteentje aangeboden.
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Borger wenst u/jou verder nog een
gezegende zondag.
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