
GEDACHTENISDIENST
op 24 november 2019

in de Slangenburgse kerk

THEMA:
ZIJ ZULLEN GETROOST WORDEN

aan deze viering werken mee:
- voorganger ds. Helma van Loon
- organist en dirigent Theo Rougoor
- de cantorij van de Slangenburgse kerk
- harpiste Judith Baakman
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VOORBEREIDING

Orgelspel: Sonatina uit cantate ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’
(Actus Tragicus), BWV 106 van J.S. Bach (1685-1750)

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: Kom, adem ons open (1x door de cantorij en 1x allen)

Stilte (we luisteren naar harpspel)

Bemoediging en groet (de gemeente gaat staan)
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen. 

A Amen.

Lied: LB 275: 1, 4 en 5

1 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig, 
onder uw vleugels rusten wij.

4 Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd.

5 Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. (de gemeente gaat zitten)
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Inleiding

Kyriegebed: na ‘bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 875 (cantorij: vers 1; allen: vers 2 en 3)

1. Father, )
2. Jesus, ) we love you, we worship and adore you.
3. Spirit, )

Glorify your name in all the earth.
Glorify your name, glorify your name,
glorify your name in all the earth.

SCHRIFT

Gebed, afgesloten met LB 333 

Lezing: Jesaja 66: 10-13
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Lied: ZZZ 210 (eerst zingt de cantorij het lied, dan allen nog 2x)

Lezing: Psalm 84

Lied: Ik loof de Heer die door zijn kracht
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Evangelielezing: Matteüs 5: 4
Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. 

Overdenking 

Muziek: uit ‘Ein Deutsches Requiem’ van Brahms:
Wie lieblich sind deine Wohnungen

Lied: ‘Nog voor wij woorden hebben’ (S. de Vries, mel.: LB 968)

1 Nog voor wij woorden hebben, vat Gij ons in het oog.
Meer dan wij durven dromen, houdt Gij ons leven hoog.
Gij brengt Uzelf ter sprake als toekomst ongedacht,
verzadigt ons verlangen dat op de vrede wacht.

2 Nog voor wij durven leven, hebt Gij ons met uw Geest
de liefde ingeademd, de liefde allermeest.
Herboren uit den hoge zijn wij van uw geslacht,
als kinderen van morgen elkaar hier toegedacht.

3 Nog voor wij kunnen heten, hebt Gij ons al gekend,
genoemd en aangesproken, tot liefde voorbestemd.
Nooit raken wij verzwegen, maar worden als het kind
dat, bij zijn naam geroepen, een nieuw vertrouwen vindt.

4 Nog voor wij kunnen vragen, hebt Gij ons al gehoord.
Nog voor wij wegen weten, wijst Gij ons zelf het spoor.
Uw lamp voor onze voeten geeft dan het volle zicht,
Gij wacht ons aan de einder als horizon van licht!

GEDACHTENIS

Inleiding
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Tijdens het aansteken van de kaarsjes: Harpspel

De namen
16 december - Hendrik Hartemink
28 december - Ruud Garretsen 
17 januari - Gerbrig Oosterhaven-Postma

5 maart - Jan Brusse 
8 maart - Roel van Kooten 
9 maart - Ann Berendsen-Klein Lugtenbeld 

Lied: LB 961 (cantorij)

13 maart - Hennie Kolenbrander- Wennink 
22 maart - Herman Gerrit Konink

9 mei - Joop Peters
11 juni - Nelie van Bommel-Hermsen
19 juni - Ineke Kasteleijn-Peters

4 juli - Riek te Pas-Jolink

Lied: LB 961 (allen)
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7 juli - Arend Hofstede
7 augustus - Gerrit Wensink
9 september - Jo Heusinkveld

14 september - Jopie Eskes-Bel
24 september - Henk Bruil
24 oktober - Berendien Vinkenborg-Beltman 

7 november - Riek te Brake-Reinders

Lied: LB 961 (1x cantorij; 1x allen)

Gedicht

Er is een land waar mensen heengaan, als ze heengaan.
Een land voorbij de ziekte en de pijn.
Er is een land waar mensen niet alleen staan, 
Een land waar wij voor eeuwig samen zijn.

Er is een land waar mensen heengaan,als ze heengaan.
Een land vol liefde, vreugde en geluk.
Er is een land waar zelfs de jaren stilstaan.
Een land waar ik weer bloemen voor je pluk.

Er is een land waar mensen heengaan, als ze heengaan.
Een land voorbij de dood, voorbij het zwart.
Er is een land waar onze liefsten voortbestaan.
Dat land dragen wij allen in ons hart.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk (met harpspel)



Slotlied: LB 247 cantorij: 1 en 2; allen: 3 en 4  (staande)

2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in ’t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgelspel

Koffie, thee of limonade in de kring
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