
Liturgie
Gedachtenisviering

op zondag 22 november 2020
in de Grote- of Johanneskerk van de
Protestantse gemeente Lekkerkerk



Welkom en mededelingen

Woorden bij de symbolische bloemschikking

VOORBEREIDING

(gemeente gaat staan)

In de stilte zoeken wij Gods aangezicht

Voorgangers zingen (Lied 598), aansteken van de 
Paaskaars en kaars van verbondenheid

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.
Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit 
meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Groet:
Vg.: Genade zij u en vrede van God onze Vader 

en van Jezus Christus onze Heer

Bemoediging:
Vg.: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg.: Die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: En niet laat varen het werk dat Zijn hand begon

(gemeente gaat zitten)

Aanvangswoord

Kyriëgebed
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Luisteren naar Lied 413: 1, 2 en 3

1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2 Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, Ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan-
laat ons niet verloren gaan.

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Gebed om de Heilige Geest

(kinderen gaan nu naar de nevendienst, nemen kaars mee, 
lied: “Heer blijf bij hen” wordt gezongen)

Lezing: Psalm 121

1 Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?

2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
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4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw aan je rechterhand:

6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht over je gaan
en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Luisteren naar Lied 429 (LvdK)

1 Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.

3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neem zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindlijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
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Lezing: 1 Thessalonicenzen 5: 1-11

1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment 
waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet zelf maar al te goed dat de 
dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de mensen 
zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen 
door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. 
Vluchten is dan onmogelijk. 4 Maar u, broeders en zusters, u leeft 
niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen 
overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en
van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6 
dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze 
hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s 
nachts dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op 
onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en 
getooid met de helm van de hoop op redding. 9 Want Gods 
bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij 
gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor ons 
gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen
met hem zullen leven. 11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot 
voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

Luisteren Lied 601: 1, 2 en 3

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
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2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

3 Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Verkondiging

Luisteren naar muziek: Abide with me/Blijf mij nabij

Licht in het duister,
wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan,

de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven,

Heer, wees Gij nabij.
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GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN
(gemeente blijft zitten)

Noemen van de namen   

Maria Adriana de Hoop-de Boom
23 december – 90 jaar

Jacoba Margje Rietveld-Sels
17 januari – 83 jaar

Neeltje Brand-Mudde
24 januari – 95 jaar

Geertruij Speksnijder-van den Heuvel
26 februari – 94 jaar

Jantina Margaretha de Knegt-Deelman
28 februari – 74 jaar

Adrianus Berger
4 mei – 87 jaar

Maria Pruijt
12 mei – 83 jaar

Teuntje Elizabeth Deelen-de Vos
15 mei – 85 jaar

Arie Paulus Deelen
27 mei – 92 jaar

Barbera Geertje Boele-de Vries
13 juni – 91 jaar
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Aagje Stoter-Nobel
16 juni – 87 jaar

Marinus Cornelis Pottuyt
12 oktober – 83 jaar

Janna Dirkje van Buren-Hoogerdijk
31 oktober – 86 jaar

Ernst Hendrik Hendriks
1 november – 76 jaar

Lezen Gedicht 'Gedenken' van Heleen Pasma

Gedenken
is een naam noemen

in dankbaarheid
in pijn

is omzien naar wat was
of wat had kunnen zijn

is zien hoe tijd vergleden is
sinds toen die dag

dat uur
is anders in het leven staan

is stilstaan en weer verder gaan
hopen op lange duur

(gemeente gaat staan) 

Stilte
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Luisteren naar: ‘Bij U rusten deze namen’ (mel. Lied 801)

1  Bij U rusten deze namen,
ons ontvallen door de tijd;
om hen bidden wij U samen:
Berg ze in Uw eeuwigheid.

2  En laat hen die om ze rouwen,
die verdriet voelen en pijn,
op Uw kracht en steun vertrouwen,
God wil zo hun helper zijn.

(gemeente gaat zitten)

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden, afgesloten met Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen 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 de eeuwigheid.
Amen

Inzameling van de gaven – collecten

(gemeente gaat staan)
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Luisteren naar Lied 913: 1 en 4

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

2 Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

3 Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Wegzending en zegen
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We hebben het bijzonder gewaardeerd dat u bij deze 
gedachtenisdienst aanwezig was. We hopen dat het gedenken
van uw dierbare geliefden tot troost is geweest. Wij wensen u 
voor de toekomst blijvende goede herinneringen aan hen die u
zijn ontvallen.

Ds. Rob Maas en Jacqueline van Sprang
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Sterf niet met mij

Als je mij nog iets wilt geven
dan zou ik je vragen:

sterf niet met mij,
omhels het leven.

Je mag bedroefd zijn
maar wanhoop niet,

verdrink niet
in te groot verdriet.

Als je mij nog iets wilt schenken
dan zou ik willen

blijf toekomst zien,
blijf hoopvol denken

zodat je uitgroeit
en voluit leeft,

het leven kansen geeft.

Yvonne van Emmerik
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