Liturgie gedachteniszondag op 25 november 2018
van de Protestantse Gemeente Oostvoorne

[Zie voor de tekst bij de bloemschikking de volgende bladzijde; de tekst van
het gedicht treft u aan op de laatste bladzijde.]

“Schuilen om rust te vinden”

Voorganger
Organist
Cantorij
Altfluitiste

:
:
:
:

ds. Piet Schelling
Ron van Halen
o.l.v. cantrix Elly Bakker
Elly Bakker

Bij de bloemschikking (zie de voorkant)
Deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan. We noemen
namen van mensen die leefden in ons midden. Verbonden met ons en
met het Licht van de Eeuwige.
De draden, waarmee we die verbondenheid aangeven, hebben
verschillende kleuren. Die kleuren vertellen over het unieke van al die
levens.
ORDE VAN DIENST
Orgelspel
Welkom
Zingen Psalm van de zondag: Psalm 42:1 [Hierbij gaan we staan]
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Stilte ter voorbereiding en woord van bemoediging
Zingen Psalm van de zondag: Lied 42:7
Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven
[Hierna gaan we zitten]
Gebed van inkeer
Zingen: Lied 961
1x door cantorij
1x door allen

Bij het vertrek van de kinderen naar de kinderkerk
Vertreklied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
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Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.
[Kinderen gaan naar kinderkerk]
Lezing uit de Bijbel: Psalm 62, afwisselend met het zingen van Lied
62a (cantorij 2x; cantorij en gemeente 2x)
Lector: Psalm 62:1
Voor de koorleider.
Op de wijs van Jedutun.
Een psalm van David.
Cantorij: Lied 62a
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Lector: Psalm 62:2-5
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
Hoe lang nog vallen jullie aan op één man
en bedreigen jullie hem met de dood?
Hij is als een muur die omvalt,
als een wal die op instorten staat.
Zij willen hem van zijn hoogte storten,
de leugen is hun lust en hun leven,
een zegenwens ligt op hun lippen,
maar in hun hart verbergt zich een vloek.
Cantorij: Lied 62a
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Lector: Psalm 62:6-9
Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.
Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Bij God is mijn redding en eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,
open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats. sela
Cantorij en gemeente: Lied 62a

Lector: Psalm 62:10-13
Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam,
niets dan een leugen de mensenkinderen,
in de weegschaal gaan zij omhoog,
samen zijn zij lichter dan lucht.
Vertrouw niet op geweld,
op iets vluchtigs als geroofd bezit,
ook al groeien geld en goed,
houd je hart ervan vrij.
Eenmaal heeft God gesproken,
tweemaal heb ik het gehoord:
‘De macht is aan God.’
Bij u, Heer, is ontferming,
u beloont ieder mens
naar zijn daden.
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Cantorij en gemeente: Lied 62a

Preek – met als motto: ‘Schuilen om rust te vinden’
Zingen: ‘Ga maar gerust’ (vertaling van ‘Be still my soul’, vertaling Sytze
de Vries)

Ga maar gerust, want Ik zal met je
meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
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Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
[Kinderen komen terug uit de kinderkerk]
Collecten – er volgen twee collecten, meteen achter elkaar: de eerste is
bestemd voor de diaconie; de tweede voor de kerk.
GEDACHTENIS AAN HEN DIE ONS ZIJN VOORGEGAAN
Voorganger:
Wij gaan nu over tot het gedenken van allen die ons het afgelopen
kerkelijk jaar ontvielen.
Zingen: Lied 199 – door cantorij en gemeente
Cantorij:

Koester de namen die wij hier gedenken
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Allen:

Cantorij:

Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen

Allen:
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Herinnering
Voorganger:
Wij gedenken nu hen die bij ons hoorden
en in het afgelopen jaar gestorven zijn.
Zij schonken ons hun aanwezigheid, liefde, vriendschap,
wijsheid.
Zij deelden hun leven met ons, dagen en nachten,
vreugde en pijn, voorspoed en tegenspoed.
Vol herinnering zijn onze gedachten, vol droefheid,
omdat hun aardse leven ten einde ging,
vol dankbaarheid om wat zij ons gaven,
gedurende de tijd dat zij bij ons waren.
Wij geloven...
dat de namen waarmee wij hen kenden, niet vergeten raken;
dat hun leven niet voor niets is geweest;
dat de liefde sterker zal zijn dan de dood;
en dat zij deelhebben aan Gods goedheid.
Cantorij en gemeente: ‘Abide with me’ (William H. Monk, 1861)

Cantorij: 1 t/m 3
9

Abide with me: fast falls the eventide’;
The darkness deepens Lord, with me abide:
When other helpers fail, and comforts flee,
Help of the helpless, O, abide with me.
I need thy presence every passing hour;
What but thy grace can foil the tempter’s pow’r?
Who like thyself my guide and stay can be?
Through cloud and subnshine, O abide with me.
Swift to its close ebbs out life's little day;
Earth's joys grow dim, its glories pass away;
Change and decay in all around I see;
O thou who changest not, abide with me.
Allen: 4 en 5
I fear no foe, with thee at hand to bless;
Ills have no weight, and tears no bitterness.
Where is death's sting? where, grave, thy victory?
I triumph still, if thou abide with me.
Hold thou my cross before my closing eyes;
Shine through the gloom, and point me to the skies:
Heav’n's morning breaks, and earth's vain shadows flee:
In life, in death, O Lord, abide with me.
[Vertaling, zie Lied 247 in het liedboek]
Wij gedenken onze geliefden in het Licht
Voorganger:
God zei: er zij licht!
En er was licht.
In dit licht zullen wij, in tijd en eeuwigheid, opgenomen zijn.
Om dit vertrouwen tot uitdrukking te brengen,
ontsteken wij voor hen
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die ons dit jaar zijn ontvallen,
een licht aan de paaskaars.
Met dit teken maken wij zichtbaar
dat onze geliefden deelhebben aan Gods licht.
Meteen na het noemen van de naam, komt een van de
nabestaanden naar voren om de kaars op de liturgietafel aan te
steken. Zijn er geen nabestaanden, dan doet iemand uit de
gemeente of de ouderling van dienst dit.
Tussendoor zingen we samen het Kyrie (= Heer, ontferm U). We
openen met het Kyrie.
Zingen:

Datum†
11-11-2017
10-1-2018
23-1-2018
24-1-2018
4-2-2018

Naam
Neeltje Cornelia Vernij - van Marion
Toeti Goudappel - Heerebout
Günter Arnold Walter Holm
Marjanne Braber - Haas
Johanna Stevine Beenker - van den Brink

Leeftijd
88 jaar
71 jaar
88 jaar
73 jaar
80 jaar

Zingen: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
17-2-2018
27-2-2018
11-3-2018
24-4-2018
12-5-2018

Adriana Elisabeth Priester - van Liere
Jan Leendert Torreman
Maria Christina van Gemeren - Buijk
William Franciscus Oorschot
Maria Warbout - Nieuwland

Zingen: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
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90 jaar
87 jaar
85 jaar
75 jaar
96 jaar

27-5-2018
23-6-2018
6-8-2018
11-8-2018
13-8-2018

Pieter Zoetemeijer
Johannes Meenderink
Maria Clasina van de Velde - Spaans
Adriana Boogert - Vermeulen
Janna Kraaijeveld - Langendoen

91 jaar
85 jaar
92 jaar
97 jaar
92 jaar

Zingen: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
17-8-2018
20-8-2018
5-9-2018
14-10-2018

Willempje van Wijnen - de Ruiter
Dirk den Arend
Alida van Roon
Antoinetta Catharina van Cappellen - van Dam

87 jaar
85 jaar
92 jaar
86 jaar

Zingen: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Voorganger:
In dit ogenblik denken wij wellicht ook aan anderen die ons
zijn ontvallen of aan hen die onder ons zijn en het zwaar
hebben. Mensen uit de kring van familie en vrienden, mensen
dichtbij en ver weg. Mensen van toen en mensen van nu, van
hier en ginds.
Er is nu gelegenheid om voor hen een kaarsje aan te steken.
Als teken van verbondenheid, als symbool van liefde en
aandacht. Ook kunt u aan die ene denken, terwijl u op uw
plaats blijft zitten; in stilte kunt u dan bidden of het licht van
Christus hem of haar zal omringen.
We lopen via het middenpad naar voren en na het aansteken van de
kaars gaan we via de zijpaden terug naar onze zitplaats.
Tijdens het aansteken van deze kaarsen spelen blokfluitiste en
organist ‘Morning has broken’
Dankzegging en voorbeden
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Slotlied: Lied 608:1 en 3

De dode zal leven
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de dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Wegzending en zegen
Voorganger:
Laten wij gaan, omringd door de vrede van Christus
en gedragen door de zegen van de Eeuwige.
Cantorij: ‘Blessing’ (tekst: Rutter)
The Lord bless you and keep you;
The Lord make his face to shine upon you, and be gracious
and be gracious unto you;
The Lord lift up the light of his countenance upon you;
And give you peace. Amen.
(Vertaling:

De Heer zegene en behoede u
De Heer doe zijn aangezicht
over u lichten en zij u genadig
De Heer verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede. Amen.)

Bij de uitgang is er een collecte voor het pastoraat
Na afloop is er koffiedrinken (of thee, limonade) voor in de kerk; u
en jij zijn daarbij van harte welkom.
14

De nabestaanden van degenen die in de dienst herdacht zijn,
kunnen na de kerkdienst de kaars en de roos voor in de kerk in
ontvangst nemen.

De draad van de liefde
De draad van de liefde verbindt mij
met jou
de draad van het gemis verbindt mij
met jou
zoveel draden verbinden mij
met zoveel
mensen
altijd is er
die draad met jou
ze doorkruist
alle andere draden
ze geeft betekenis
aan alle levensdraden
de draad van de liefde
verbindt voor altijd
de draad van ‘t gemis
verweeft zich
met die van de liefde
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