PROTESTANTSE GEMEENTE DOETINCHEM
CATHARINAKERK

VESPER
22 november 2020
laatste zondag van het kerkelijk jaar
Groen, kleur van de schepping, leven, hoop en groei
aanvangstijd: 16.00 uur
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Van harte welkom in de kerk of thuis als u deze vesper via internet
meeviert.
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar beseffen we dat ons leven
kwetsbaar en breekbaar is. Vanmorgen zijn in de eredienst de namen
genoemd van wie in onze gemeente overleden zijn in het achter ons
liggende kerkelijk jaar. Bij elke naam weten we iemand met een verhaal,
mensen om wie we geven, mensen om nooit te vergeten.
Voor de viering van de vesper is er gelegenheid om zelf, voor in de kerk,
een kaarsje aan te steken, om iemand te gedenken met wie u zich nauw
verbonden weet. In de vesper zullen de namen niet opnieuw klinken.
Met het aansteken van kaarsen reiken we naar licht op deze laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Licht dat ons herinnert aan de oude
woorden, dat Hij nooit laat vallen het werk van zijn handen. Immers “in
Hem leven we”. Dat geldt ook voor wie gestorven zijn.
In de vesper staan Psalm 91 en Openbaring 22:1-6 centraal, over
geborgenheid bij de Eeuwige, God die alles nieuw maakt.
ds. Henk Makkinga

In deze dienst:

voorganger: ds. Henk Makkinga
organist: Elske te Lindert
zang: Corry Post, Dick Davelaar, Kees Post
Henk van Reeven, Henk Makkinga
kosters: Bert en Anneke van der Haar
beeld en regie: Catharinastream Team
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ORGELSPEL: Wachet auf, ruft uns die Stimme, J.S. Bach
OPENINGSGEBED
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.

God, Gij die nooit te ver zijt om ons te horen,
WEES ALS EEN LICHT IN ONS MIDDEN!
Die ons de adem geeft, het leven toedacht,
DAT WIJ U KENNEN ALS BRON EN BEDDING!
Die ons ter harte neemt en onze naam roept,
DAT WIJ U KENNEN ALS BRON EN BEDDING!
Die ons voor ogen houdt als uw beminden,
DAT WIJ ELKAAR ZIEN ZOALS GIJ ONS ZIET!
Die ooit geroepen hebt de nieuwe morgen,
MAAK ONS AANSTEKELIJK, UW LICHT VOOR MENSEN!
Die vurig wegen wijst aan wie U zoeken,
MAAK ONS AANSTEKELIJK, UW LICHT VOOR MENSEN!
Die nooit te ver zijt om ons te horen,
WEES ALS EEN LICHT IN ONS MIDDEN!

LIED 254: 1, 2, 3, 4, 5

Vriendelijke licht
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2

Vriendelijk licht, dat leven schenkt
en het duister hebt verdreven,
geef mij warmte om te leven
als de koude dood mij wenkt.

3

Vriendelijk licht, blijf in mijn hart,
dat uw gloed niet kan ontberen,
nu de nacht gaat wederkeren
en nu al wat leeft verstart.

4

Vriendelijk licht van ’t paradijs,
wijs mij waar Gods morgen is en
weer van mij de duisternissen,
als ik uit de nacht herrijs.

5

Vriendelijk licht dat eeuwig brandt,
wil de dood in mij verteren,
licht der zondaars, licht des Heren,
licht van ’t eeuwig vaderland.

PSALMENLEZING Psalm 91
1
Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont
en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
2
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.’
3
Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger
en redt je van de dodelijke pest,
4
hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.
5
De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
6
noch de pest die rondwaart in het donker,
noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
7
Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.
8
Open je ogen en zie
hoe wie kwaad doen worden gestraft.
9
U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.
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Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,
die over je waken waar je ook gaat.
12
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
13
Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.
14
‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
15
Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
16
je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.’
LIED 91a: 1, 2, 3 Wie in de schaduw Gods mag wonen
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Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

3

Geen duister zal je overvallen,
er is een licht dat eeuwig brandt.
Duizenden doden kunnen vallen, –
jij blijft geschreven in Gods hand.
God is een schild voor zijn getrouwen
die leven van geloof alleen.
Hij zal een nieuwe hemel bouwen
van liefde om hun tranen heen.

LEZING Openbaring 22: 1-6
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en
2
de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de
heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar
3
man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij
4
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle
tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen
5
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ Hij die op de
troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op,
6
want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – Toen zei hij
tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het
einde.
ZANG: Calm me Lord

(Margaret Rizza, tekst: David Adam)

Calm me Lord, as you calmed the storm;
Still me Lord, keep me from harm.
Let all the tumult within me cease;
Enfold me Lord, in your peace.
KORTE OVERWEGING
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MOMENT VAN VERSTILLING
GEBEDEN
v.
g.
v.
g.
v.
g.

Liefdevolle God, maker van alles en allen
ZIE NAAR ONS OM
Jezus Christus, dienaar van wie kwetsbaar zijn
ZIE NAAR ONS OM
Heilige Geest, adem en levenskracht
ZIE NAAR ONS OM

Er worden kaarsen aangestoken.
We denken aan mensen die gestorven zijn
en aan mensen die wel wat licht en steun kunnen gebruiken.
We zijn een moment stil.
v. Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
g. LAAT DE ZON VAN UW AANGEZICHT
OVER ONS OPGAAN,
ZEGEN ONS ALLEN
MET HET LICHT VAN UW OGEN.
ONZE VADER (Lied 369b) gezongen
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GEDICHT: De mensen van voorbij, Hanna Lam
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
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De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
AVONDLIED Lied 268: 1, 2

Goede herder, als wij slapen
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Geef dat wij hier nooit alleen zijn,
bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn,
bij dag en nacht,
dat de doden bij U leven,
eeuwig in uw licht geheven –
allen door uw trouw omgeven,
bij dag en nacht.

Zegenbede
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.
v.
g.

Ga voor ons uit, Heer
OM ONS DE RECHTE WEG TE WIJZEN
Ga naast ons
OM MET ONS UW VRIENDSCHAP TE DELEN
Sta achter ons, Heer
ALS EEN STEUN IN ONZE RUG
Wees onder ons
OM ONS OP TE VANGEN ALS WIJ VALLEN
Woon in ons, Heer
OM ONS DE KRACHT TE GEVEN VOOR ALLE DAG
Wees om ons
ALS EEN MUUR VAN LIEFDE TEGEN ZORG EN ANGST
Wees boven ons, Heer
OM ONS TE BESCHERMEN MET UW ZON
EN TE VERLICHTEN MET UW ZEGEN. AMEN.
We gaan zitten

ZANG: Christ be with you

(J. Pachelbel/N. Rawsthorne,
tekst: zegen van St. Patrick)

Christ be with you, Christ within you,
Christ behind you, Christ before you,
Christ beside you, Christ to guide you,
Christ to comfort and restore you.
Christ beneath you, Christ above you,
Christ in quiet, Christ in danger,
Christ in hearts of all that love you,
Christ in care of friend and stranger.
Na dit lied wachten wij de instructies af van de dienstdoende kosters hoe
wij de kerkzaal weer gaan verlaten.

