Protestantse Gemeente Wemeldinge
Liturgie voor de dienst van danken en gedenken
3 november 2019, 10.00 uur
in de Maartenskerk

Vincent van Gogh (1853-1890) De opwekking van Lazarus - olieverf op doek 1890

Voorganger: Ds. Dick Steenks
Organist: Peter Reijnoudt

De liturgische kleur van deze dienst is wit.
Dit is in de kerk de kleur van Pasen, van opstanding en nieuw leven.
In de bloemschikking zijn viooltjes verwerkt en Hedera.
Viooltjes staan voor: ‘Ik denk aan je’ en ‘vergeet me niet’.
De kleur is paars van de rouw, maar ook wit van de hoop.
De gele bloem staat voor de zon.
De Hedera betekent verbondenheid en trouw.
WE KOMEN BIJ ELKAAR
Woord van welkom
Aanvangslied (staande)

Lied 601 : 1 en 2

Stil gebed
Bemoediging
Voorganger: Zoals het daglicht te middernacht
zo onvoorstelbaar ondenkbaar lijkt,
in de morgen stralend nieuw
de zon weer opgaat, de nacht aan banden legt,
zo is mijn God, zo overkomt Hij mij,
een licht dat uitbreekt.
Allen:
Ik hef het hoofd en ik sta op, de dood ontkomen.
Groet
Voorganger: De Heer zij met u!
Allen:
Ook met u zij de Heer! Amen.
- U kunt weer gaan zitten -

Inleiding op de dienst
Gebed
Lied

Psalm 68 : 7

- Kinderen kunnen naar kindernevendienst -
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WAAR WE HET OVER HEBBEN
Bijbellezing

Johannes 11 : 17 t/m 27 en 32 t/m 44

Lied

Lied 653 : 1 en 4

Overdenking

Lied

Lied 442

- Kinderen komen terug in de kerk -

WE GEDENKEN
Inleiding gedachtenis
De mensen van voorbij wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij wij noemen ze bij name.
Zo vlinderen zij binnen in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar aan 't einde van het jaar.
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 zij wonen, daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij zijn in het licht, zijn vrij.
(tekst: Hanna Lam)

We gedenken genoemden en ongenoemden
Jacobus Paulus van den Ende
Pieter Cornelis Paauwe
Aarnout Mattheus Vleugel
Maria Gijssel-van Doezelaar
Lied

Lied 458-B

Metje Rijlaarsdam-Vromans
Matthijs Anthoniüs van Gorp
Jannetje Pieternella Hamelink
Dina Dijkwel-Hamelink
Lied

Lied 458-B

Gisèle Dominicus-Sevenster
Adriana Cornelia Wisse-Paauwe
Johannis Aarnoud Nicolaas Verschuure
Jan Jacobus Vermaire
Lied

Lied 458-B

Cornelis Hendrik Meijaard
Jan Hamelink
Jan de Groot
Arnoldus Jan Snoep
Lied

Lied 458-B
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En niet alleen de mensen met déze namen gedenken wij, maar ook
gedenken wij kinderen, ontijdig gestorvenen, die soms nog geen naam
mochten hebben, maar die gekend zijn voor wie hen gedragen hebben en
die van God een nieuwe naam ontvingen.
Wij gedenken ook al die mensen, geliefden, familie, vrienden, van wie wij
de naam in het hart dragen. Wij gedenken alle naamlozen aan wie niemand
denkt dan God alleen.
Lied

Lied 458-B

Voor ieder die wil is er nu de mogelijkheid een lichtje te ontsteken.
Orgelspel
Voorganger:

Allen:

(Staande)

Laten deze namen, waarmee wij hen kenden, niet
vergeten raken; laat de naam, waarmee God hen
riep, niet verloren gaan. Het werk van hun handen, nu óns toevertrouwd - laat het niet tevergeefs
geweest zijn. Mogen hun namen verzameld worden
bij Gods getrouwen, in Zijn eeuwig licht.
Zo gedenken wij hen die ons lief zijn,
met dankbaarheid voor alles
wat wij in hen van God ontvingen
in het geloof in de gemeenschap van heiligen,
de vergeving van zonden,
de opstanding van de doden
en het eeuwig leven.
Amen.
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Lied

Heer, herinner U de namen
(tekst: Kees van der Zwaard, melodie lied 730)

Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.

Heer, U weet hoe vaak wij deelden
van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten, hoe wij speelden
ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen
aan een mooie levensreis.
Langs de wegen van verlangen.
gaan wij biddend: breng ons thuis.

- We gaan weer zitten-

WE GEVEN OM ELKAAR
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze
want van U is het Koninkrijk
en de kracht, en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
Toelichting door de diaken
Inzameling van de gaven
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WE GAAN... EN GOD GAAT MET ONS MEE
Slotlied (staande)

Lied 270 : 1, 2, 4 en 6 uit ‘Zingende Gezegend’
(tekst A.F. Troost, melodie ‘de dag door uw gunst ontvangen)

De Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is een rots, een zon, een schild,
een schouder om op uit te huilen,
een stem die wind en water stilt.
de goede grond van ons vertrouwen,
een vast en veilig fundament,
waarop de hoop een huis kan bouwen gezegend wie die schuilplaats kent!
Wie weet wat ons de tijd zal leren hoe zal ons leven verder gaan;
op alle paden leeuwen, beren?
Vlak voor u zal de herder staan!
Houd moed! Al gaat door duizend kuilen
uw pad niet zó als gij het wilt,
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.
Zending en zegen
met gezongen: amen, amen, amen
Orgelspel
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U wordt allen van harte uitgenodigd om in de koorkerk
een kopje koffie of thee te blijven drinken.
Voor de kinderen is er limonade.
Wilt u over deze dienst napraten of stelt u prijs op de teksten die in
deze dienst gesproken zijn, neemt u dan contact op met:
ds. Dick Steenks: 0113 308 297 / predikant@kerkwemeldinge.nl
Deze dienst is na te beluisteren op www.kerkomroep.nl
Klikt u in de landkaart op de provincie Zeeland en dan op Wemeldinge,
3 november 2019.
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