‘HET VERHAAL GAAT DOOR…’
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ORDE VAN DE DIENST
voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar
‘Gedachteniszondag’
20 november 2022
Voorganger: ds. Gilda Polderman
Organist: Elina Keijzer
M.m.v. de Dorpskerkcantorij
Lector: Gurie Stijnman
Welkom door de ouderling van dienst.
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.
DE VOORBEREIDING
Stilte
Drempelgebed
Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Levende
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:
die trouw is tot in eeuwigheid
G:
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
V
Vrede en liefde voor u allen
G:
AMEN
Zingen: psalm 121: 1 en 4
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4. De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
U kunt weer gaan zitten
Kyrie gebed, afgesloten door een gezongen Kyrie eleison (lied 301k) (cantorij
begint, daarna cantorij en gemeente in wisselzang, cantorij sluit af)
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Zingen: lied 305

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
HET WOORD
Licht voor de kinderen
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
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Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
Gebed om Gods geest
Inleiding
Bijbellezing: Matteus 17: 1 – 8
1
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee
een hoge berg op, waar ze alleen waren. 2Voor hun ogen veranderde Hij van
gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het
licht. 3Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek
waren. 4Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier
zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een
voor Elia.’ 5Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en
uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.
Luister naar Hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een
hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan
en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was
alleen.
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Zingen: lied 756: 1, 2, 3, 4, 6 en 8

2. Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

3. Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

6. Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

8. De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

Uitleg en verkondiging
Orgelspel: ‘Aria Sebaldina’ van J. Pachelbell (enkele variaties)
Zingen: ‘Niet eeuwig zal het winter zijn’ (melodie lied 823)
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De herfst kleurt nu de lucht en bomen.
De dagen korten zich in dromen.
Het licht moet meer bescheiden zijn.
Zo zijn wij mensen. Zo is leven.
Zo loopt de weg ons voorgegeven.
Na zomer zal er herfsttijd zijn.
Maar een geheim houdt ons omsloten.
Al vallen blaad’ren, afgestoten.
Al kondigt zich de winterpijn.
Gebroken takken bergen leven.
Ooit wordt de lente hergegeven.
Niet eeuwig zal het winter zijn!
GEDACHTENIS
Wij gedenken de mensen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. We noemen
bij naam onze gemeenteleden, één voor één, in ons midden en voor Gods aangezicht.
Telkens nadat een naam is genoemd mag u, als u dat wilt, een kaars voor uw
gestorven geliefde aansteken.
Als er geen familie aanwezig is, wordt het licht aangestoken door een
bezoekmedewerker of door de diaken.
Cantorij: ‘Verleih uns Frieden’ (F. Mendelssohn)
Verleih uns Frieden gnädiglich
Herr Gott, zu unsern Zeiten
Es ist doch ja kein Andrer nicht,
Der fůr uns könnte streiten
Denn du, unser Gott alleine.
(Vertaling: Geef ons genadig vrede,
Heer God, in onze tijd.
Er is immers niemand anders
die voor ons pal kan staan
dan U, onze God.)
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Naam:

Leeftijd:

1 FRANS GERARD PIETER TASSERON
2 PAUL TIERNEGO
3 JOHANNA CORNELIA DE LANGESUURLAND
4 GOVERT CORNELIS TEIJGELER
5 ADRIANA JOHANNA VAN DER HOEVE-WESSELS
6 TRIJNTJE FREDERIKS-MULDER

77 JAAR
89 JAAR
75 JAAR
81 JAAR
77 JAAR
88 JAAR

Cantorij: lied 733: 1
Vrienden die zijn overleden,
al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede
van uw ene naam.

7 ANTJE DE GRAAF-VAN DER STARRE
8 JOHAN RICHARD VAN GINKEL
9 TEUNTJE HEIJBLOM-JONKHEER
10 MARIA LOUISA DEKKER-MEIJERINK
11 TINY LAM-GROOT

87 JAAR
88 JAAR
95 JAAR
88 JAAR
88 JAAR

Cantorij: lied 733: 2
Laat ze niet tot niets bevriezen
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.

12 HENDRIKA DEN DIKKEN-DE GEUS
13 GRIETJE FENIJN-RUIJS
14 INEKE HERMINA VAN DE KOPVAN STRATEN

92 JAAR
94 JAAR
86 JAAR
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15 ANTONIE JOHANNES VAN HEUSDEN
16 LENA VAN NIEKERKEN-BRUININK

83 JAAR
85 JAAR

Cantorij: lied 733: 3
Allen die zo, zonder adem
biddende, zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste naam.

17 ANTONIA KOOPMAN-DE LEEUW
18 HANS DE LANGE
19 DIRK JOHANNES REINIER AKKERMAN
20 FOLKE BOONSTRA
21 THEODORUS FREDERIKUS JOHANNES VERHEIJEN

90 JAAR
78 JAAR
62 JAAR
82 JAAR
76 JAAR

Cantorij: lied 733: 1
Vrienden die zijn overleden,
al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede
van uw ene naam.
Voor ieder is er nu gelegenheid een kaarsje aan te steken voor een overleden dierbare.
Cantorij+allen lied 199: ‘Koester de namen’
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DE GEBEDEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.
Zingen: Slotlied lied 608
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2. De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
WEGZENDING EN ZEGEN

3. De dode zal leven.
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.
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Allen zingen bevestigend:

Orgelspel (Wachet auf ruft uns die Stimme BWV 645 van J.S. Bach)
Na de dienst kunnen nabestaanden van de genoemde gestorvenen de kaars, een roos
en het steentje met de naam mee naar huis nemen.
MEDEDELINGEN
Na de dienst bent u van harte welkom om elkaar te begroeten bij een
kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte.
Op 24 november 2022 is er een workshop 'God in de Supermarkt’. Deze avond komt
Alfred Slomp spreken over welke keuzes je kunt maken in de supermarkt die
bijdragen aan een rechtvaardige en duurzame wereld. Hij doet dat op een leuke en
interactieve manier. De avond is onderdeel van de Michacursus, maar opengesteld
voor alle belangstellenden. Van harte welkom in de Dorpskerk in Santpoort, van
19.45 - 22.00 uur. De toegang is gratis. Graag z.s.m. opgeven via Gilda Polderman
(gildapolderman@planet.nl) of Joke Zuidema (j.zuidema@protestantsekerk.nl).
Op zondag 27 november gaat ds. Ineke Clement voor.
Collecte Protestantse Kerk - Pastoraat
Samen gedenken in dorp of stadswijk
De gemeenten en pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland bieden
aan het einde van het jaar steeds vaker gedachtenismomenten aan voor wijk- of
dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en rouw. Deze vorm van
pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en naar muziek te
luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor
mensen buiten en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.
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