‘Afscheid nemen bestaat niet…’
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ORDE VAN DE DIENST
voor de laatste zondag van het kerkelijk jaar
‘Gedachteniszondag’
21 november 2021
Voorganger: ds. Gilda Polderman
Organist: Elina Keijzer
Lector: Han Wispelwij
Ouderling van Dienst: Martine Roomer
M.m.v. : De Dorpskerkcantorij en Paul de Wolf, blokfluit
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: Lied 280: 2, 4, 6 en 7
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4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.

7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht

die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
U kunt weer gaan zitten

Kyrie gebed, afgesloten door een gezongen Kyrie eleison
Zingen: Lied 301h (1e keer cantorij, 2e keer allen)

Zingen: ‘Niet eeuwig zal het winter zijn’ (melodie lied 823)
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!

HET WOORD
Licht voor de kinderen
Zingen: ‘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.
Gebed om Gods geest
Inleiding
Bijbellezing: Ruth 1

1 1 In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in
het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit
Betlehem in Juda, om als vreemdeling te gaan wonen in de vlakte van
Moab. 2 De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi, en
zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon; het waren Efratieten uit
Betlehem in Juda. Toen ze in de vlakte van Moab waren aangekomen,
bleven ze daar wonen. 3 Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en
zij bleef achter met haar twee zonen. 4 Zij trouwden allebei met een
Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere was
Ruth. Nadat ze daar ongeveer tien jaar gewoond hadden, 5 stierven ook
Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen
en zonder haar man.
6 Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de HEER zich het lot van zijn volk
had aangetrokken en het weer brood had gegeven, maakte ze zich samen
met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te
keren. 7 Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had en ging
terug naar Juda. Maar eenmaal onderweg 8 zei Naomi: ‘Gaan jullie nu maar
allebei terug naar het huis van je moeder. Moge de HEER zo goed voor jullie
zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. 9 Moge Hij
ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een
man,’ en ze kuste hen. Toen barstten zij in tranen uit 10 en zeiden: ‘Maar we
willen met u terugkeren naar uw volk!’ 11 ‘Ga terug, mijn dochters,’ zei
Naomi, ‘waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen
krijgen die jullie mannen kunnen worden? 12 Ga toch terug, want ik ben te
oud voor een man. Zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik
vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld – 13 zouden
jullie dan wachten tot ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een
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andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie;
de HEER heeft zich tegen mij gekeerd.’ 14 Opnieuw begonnen zij te huilen.
Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Ruth week niet van haar
zijde. 15 ‘Kijk, je schoonzus gaat terug naar haar volk en haar god,’ zei Naomi,
‘ga haar toch achterna!’ 16 Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet
langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan,
waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. 17
Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Alleen de
dood zal mij van u scheiden, en anders mag de HEER met mij doen wat Hij
wil!’ 18 Naomi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en
drong niet langer aan. 19 Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem.
Hun aankomst in Betlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de
vrouwen: ‘Dat is toch Naomi?’ 20 Maar ze zei tegen hen: ‘Noem me niet
Naomi, noem me Mara, want de Ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter
gemaakt. 21 Toen ik hier wegging had ik alles, maar de HEER heeft mij met
lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu
de HEER zich tegen mij heeft gekeerd, nu de Ontzagwekkende me kwaad
heeft gedaan?’ 22 Zo kwam Naomi terug uit Moab, samen met haar
schoondochter Ruth, de Moabitische. Ze kwamen in Betlehem aan bij het
begin van de gersteoogst.
Zingen: Lied 773 (cantorij voorzang)

6

7

Uitleg en verkondiging
Muziek: Uit Sonate in c-moll HWV 374 van G.F. Händel: Adagio en Allegro (Paul de
Wolf, blokfluit en Elina Keijzer, orgel)
Zingen: ‘Wil mij een Vader en een Moeder zijn’ (A. C. Bronswijk; melodie lied 247)
1. Ik ben uw vragend kind in dit bestaan,
dat, argeloos gekomen, steeds moet gaan.
Dat spelend op de straten van de tijd
speurt naar de sporen van uw eeuwigheid.
2. Mijn ogen zoeken U door ‘t duister heen.
Mijn hand tast alles af: ben ik alleen?
Is er een houvast dat dit leven draagt?
Is er een antwoord op wat in mij vraagt?
3. U bent mijn bodem waarop alles groeit.
De witte lelie die in ieder bloeit.
De diepe adem die mij overmant.
De steeds nabije in het niemandsland.
4. Met U durf ik de horizonten aan
en alle wegen die uw pelgrims gaan.
Wees mij een metgezel in vreugd’ en pijn.
Wil mij een Vader en een Moeder zijn.
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GEDACHTENIS
Wij gedenken de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Wij
noemen hun namen één voor één, in ons midden en voor Gods aangezicht. Zó zijn ze
erbij…
Telkens nadat een naam is genoemd zal een diaken een kaars voor uw gestorven
geliefde aansteken.

Zingen: Lied 730: 1

Naam:

Leeftijd:

Dhr Mari Arie de Ligt

95 jaar (14 december 2020)

Mw Clasina, Elizabeth Dietrich – Hermarij

82 jaar (28 december 2020)

Mw Anna Louisa Groen

93 jaar (16 januari 2021)

Dhr Pieter Anton van Zijll Langhout

86 jaar (2 februari 2021)
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Cantorij: "Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons."
Dhr Arend de Winter

91 jaar (5 februari 2021)

Mw Elly Krul – Schutte

84 jaar (23 februari 2021)

Dhr Adolf Cornelis Hali

85 jaar (28 februari 2021)

Mw Katharina Cornelia Koekenbier – Köhler

91 jaar (20 maart 2021)

Cantorij: "Koester de namen . . . .
Mw Elsa Heesen – van Eck

94 jaar (24 maart 2021)

Dhr Arie Broek

91 jaar (10 april 2021)

Mw Antje Reinders – Donker

93 jaar (29 april 2021)

Mw Martha Elisabeth Steeghs – Bruns

100 jaar (15 mei 2021)

Cantorij: "Koester de namen . . . .
Dhr Anne Adrianus Faber

89 jaar (4 juli 2021)

Mw Adri Tiernego – Stal

89 jaar (18 september 2021)

Mw Truigje Hendrika Karthaus – Evertse

74 jaar (5 oktober 2021)

Dhr Jan van Willigen

74 jaar (22 oktober 2021)

Zingen: Lied 199 (koor=cantorij)
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DE GEBEDEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Zingen: ‘Onze Vader verborgen’ (H. Oosterhuis)
Cantorij
Onze Vader verborgen
en mensen spreken als mensen
uw naam worde zichtbaar in ons
waar kinderen helder en jong zijn,
uw koninkrijk kome op aarde
dieren niet worden gepijnigd
uw wil geschiede,
nooit één mens meer gemarteld,
een wereld met bomen tot in de hemel, niet één mens meer geknecht.
waar water schoonheid, en brood
Doof de hel in ons hoofd
gerechtigheid is, en genade –
leg uw woord op ons hart
waar vrede niet hoeft bevochten
breek het ijzer met handen
waar troost en vergeving is
breek de macht van het kwaad.

Allen (Cantorij zingt één keer voor, daarna twee keer door allen):

Mededelingen door de ouderling van dienst.
We gaan staan. Zij die dat bezwaarlijk vinden, kunnen uiteraard blijven zitten.
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Zingen: Slotlied lied 725 (cantorij: couplet 1; allen: couplet 2, 3 en 4)
1..Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,

draag met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem!

3. Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.

4. Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

WEGZENDING EN ZEGEN
Allen zingen bevestigend:

Orgelspel (Wachet auf ruft uns die Stimme BWV645 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. U krijgt dit aangereikt in de
ontmoetingszaal naast de kerk, die u via het plein van buitenaf kunt bereiken.

12
MEDEDELINGEN
Coronamaatregelen
De stoelen staan weer op 1,5 meter afstand. Een mondkapje is verplicht als u naar of
van uw plaats gaat. Bij het uitgaan van de kerk zal de koster aanwijzingen geven om
de kerk te verlaten.
Geen koffiedrinken na afloop
Gezien de omstandigheden heeft de kerkenraad vanwege de coronamaatregelen
besloten om het koffiedrinken na afloop van de dienst vandaag niet te laten
doorgaan.
Ontmoetingen op het kerkplein met inachtneming van de 1,5 meter is wel mogelijk.
Collecte
Bij de uitgang staan twee collecte-potten voor uw giften voor Diaconie en Kerk. Voor
een toelichting op de diaconiecollecte, zie hieronder.
De diaconale collecte staat in het teken van “Omzien naar elkaar”.
“Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor
mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeente zijn. De
Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder
andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerkruimte biedt aan
alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies
en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.”
Kerk TV
De kerkdienst wordt vanaf heden direct uitgezonden op het onlinekanaal van
“Dorpskerk Dichtbij” op YouTube. Op onze website www.dorpkerksantpoort.nl of
www.pg-spvb.nl kunt u de link vinden. De uitzendingen zijn ook na afloop van de
dienst op onze website terug te kijken.
Volgende week zondag 28 november is het 1e adventszondag. De voorganger zal
dan zijn ds. Jan Seeleman.
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