Kerkbrief

Eeuwigheidszondag
21 november 2021
9.30 uur / 11.30 uur

Aan de dienst werken mee
Voorgangers
Orgel/ vleugel
Fluitisten
Ouderling
Diakenen
Kerkrentmeesters
Lectoren
Geluid
Camera
PowerPoint
Koster
Koffieschenkers

Ds. Hanneke Diermanse en mw. Hanneke
Overduin
Ingeborg van Dokkum-Prins
Hermien Brinkman, Griet Wartena en
Hanneke Diermanse
Ankie Borger
Trea Esmeijer/ Gerard Fransen
Henk Hogeweg/ Wim Scholthof
Gera Ploeg/ Elly Meuleman
Tonny in ´t Hof
Silke Wijnstok/ André Olden
Silke Wijnstok
Tonnie Roeterdink
Joke Tuitert- Ria Broekhuis

ORDE VAN DIENST
OM TE BEGINNEN
Muziek Wachet auf, ruft uns die Stimme - J.S. Bach (1685-1750)
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart
voorbereiden op de dienst.
Cantorij zingt: ‘In ’t laatste van de dagen’ (t.Oosterhuis/m.Oomen)
1.In ’t laatste van de dagen zal het zijn: een hoge berg,
onwankelbaar gegrondvest, hoog uit boven de heuvels, en een
huis van goud in hemelsblauw daar boven op.
De wereldzeeën zijn tot rust gekomen, de golven zijn verstomd,
de branding zwijgt.
2. In ’t laatste van de dagen, wie dan leeft zal ze zien komen op
scharlaken paarden op zilvervloten, volkeren van verre: wij gaan
naar Sion waar de wijsheid woont daar weten ze de route van
de vrede daar is een nieuwe aarde neergedaald.
3. In ’t laatste van de dagen zal het zijn dat zwaarden worden
omgesmeed tot ploegen, je leert de oorlog af, je snoeit je
wijnstok en strekt je in de schaduw van je bomen.
En niemand schrikt meer wakker in de nacht en niemand vreest
nog voor een nieuwe morgen.
Welkom – door de ouderling van dienst (o)
We gaan staan
Openingslied 220; 1 en 2
Bemoediging en gebed van toenadering
o: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
a: en niet loslaat het werk van Zijn handen.

o: Goede God,
Gij, die ons kent en ons doorgrondt,
zie ons hier aan met het licht van uw ogen.
Niet voor het duister hebt Gij ons gemaakt,
niet voor de dood,
maar om te leven naar U toe met heel ons hart.
Aan U vertrouwen wij ons toe,
vat ons samen in uw stralen.
a: wees ons barmhartig en neem ons bij de hand
o: Keer ons ten goede, ten leven
a: vandaag, morgen en
alle dagen van ons leven,
amen.
Zingen Psalm 84; 1 en 2
Groet - door de voorganger
v: De vrede van de Heer is met u!
a: Zijn vrede is ook met u.
v: Wenst elkaar de vrede.
We gaan zitten
Kyriëgebed, loopt uit op zingen cantorij: Miserere mei (J.P.
Sweelinck) Vertaling: Ontferm U over mij, Heer, en hoor mijn gebed.
Zingen gemeente + cantorij; Glorialied 117d
RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening
Inleiding op het thema ‘Geworteld in liefde’
Lied 608; 1. fluit, 2. zingen, 3. fluit + zingen
Eerste Schriftlezing Psalm 1: 1 – 3

Evangelielezing Johannes 15: 9
Luisterlied cd: ‘Als de liefde niet bestond’
(Jacques Brel/Toon Hermans, gezongen door Trijntje Oosterhuis)
Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan, de rivieren
En de vogels en de dieren
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou het strand de zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou de maan niet langer lichten
Geen dichter zou meer dichten
Als de liefde niet bestond
Nergens zouden bloemen staan
En de aarde zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok zou niet meer slaan
Als de liefde niet bestond
Dan was heel de vrijerij bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou de zon niet langer stralen
De wind zou niet meer ademhalen
Als de liefde niet bestond
Geen appel zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs

Als wij elkaar niet meer begrijpen
Dan is de wereld koud als ijs
Ik zou sterven van de kou
En m’n adem zou bevriezen
Als ik jouw liefde zou verliezen
Er is geen liefde zonder jou
De boom en haar wortels
Zingen lied 416; 3
GEDACHTENIS
Gedicht: ‘Terwijl ik je mis’ (Tekst: M. van den Berg)
Terwijl ik je mis
gedenk ik je.
Terwijl ik je mis
vier ik je naam
op deze gedenkdag.
Terwijl ik je mis
noem ik je naam.
Je naam noemen
geeft mij lucht.
Terwijl ik je gedenk
dank ik je
om wie je was,
om wie je nog bent.
Terwijl ik je dank
je gedenk
je vier
je mis
zoek ik mijn weg verder.

-

Namen gestorven gemeenteleden, waarbij de cantorij steeds
zingt (t: G. Luijpers/m: R. Carpay):
‘Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend’.

-

Gelegenheid voor wie dat wil om zelf een kaarsje aan te
steken
Tijdens het aansteken van de kaarsjes zingen we lied 598:
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft’.

GEBEDEN EN GAVEN
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst
- Kerk en diaconie
- Ronald McDonald huizen
Het Ronald McDonald kinderfonds is een Nederlandse stichting die
zieke en gehandicapte kinderen en hun familie probeert te steunen.
De stichting heeft huizen, de z.g. Ronald McDonald huizen, vlak bij
ziekenhuizen, waarin ouders, broers en zussen van zieke kinderen
tijdelijk wonen. Ook heeft de stichting kamers in ziekenhuizen en
huiskamers op plaatsen waarin zieke of gehandicapte kinderen
kunnen uitrusten. Daarnaast organiseert de stichting vakantie- en
sportactiviteiten.
De kerkenraad beveelt beide collectes van harte aan.
Gedenken overledene
Kaars, stilte, zingen lied 961
Gebeden
Dankgebed
Voorbeden, stil gebed

Cantorij zingt ‘Onze Vader verborgen’
Onze vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade –
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
GEZEGEND VERDER
We gaan staan
Zingen slotlied 791; 1, 2 en 6
Zegenlied cantorij (Iona):
‘Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde,
vrede wens ik je toe.’

‘Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.’
Muziek Air - J.S. Bach (1685-1750)
Fijn dat u/ je er was!
We wensen u/ je nog een liefdevolle mooie zondag toe.
___________________________________

Mededelingen
Bloemengroet
Herma Reilink-Muilerman, Wikkemaatsweg 3, Kring van Dorth

Kerstengel
De aanloopperiode naar Kerst, feest van Licht, is voor sommige
mensen juist een moeilijke tijd. Ken je iemand die in deze tijd wel
wat extra aandacht kan gebruiken en/of wil je voor iemand
‘Kerstengel’ zijn? Neem even contact op met Gerard Fransen (0570654703) of Tonny Oplaat (0570-541260).

21 november Lichtjesavond geannuleerd i.v.m.
covid-situatie.

