Allerheiligen

Orde van dienst
Zondag 30 oktober 2016, 10.00 uur

Allerheiligen

De Kerk heeft sedert de 9e eeuw de gedachtenis van haar gestorven
gemeenteleden gevierd in verbondenheid ‘met alle heiligen’. Als datum
werd daarvoor 1 november gekozen. Vandaag gedenken wij onze
gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. En wij doen dat op
de zondag die het dichtst bij 1 november ligt.
Bij ‘heiligen’ denken wij aan de grote namen van mensen die een ‘heilige’
status hebben gekregen binnen de Kerk. Maar bij het woord heilig mogen
we vooral denken aan ‘geroepen zijn’, ‘apartgesteld’, ‘toegewijd aan God
toekomst’, en zo spreekt Paulus over de gemeente van Christus ook als
over heiligen.
Samen met alle heiligen, grote namen en kleine namen, van eeuwen
geleden en van vandaag, zijn wij één kerk in hemel en op aarde. Een schare
die niemand tellen kan, levend van Gods liefde. Bij alle verdriet dat deze
gedachtenis weer oproept, is dit een verwachtingsvol perspectief. Degenen
die wij niet meer in ons midden hebben, zijn de heiligen ons voorgegaan.
Liturgische bloemschikking
In de spiegel zien we de glans van de herinneringen.
De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid
van ons bestaan en het gemis van hen die ons dierbaar waren.
De witte bloemen in verschillende soorten en lengten symboliseren onze
overledenen die in het Licht van Pasen zijn. In de spiegel zien we dat Licht
weerkaatst.
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Schapen en runderen, alles en alles,
en ook de dieren in het vrije veld,
de vogels van de hemel, de vissen van de zee,
al wat er wandelt op de paden van het water.
Heer, onze Heer, ….

Orgel

Voorbereiding
Welkom
Stilte
Orgel: Preludio in C

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Ere wie ere toekomt,
lichtende levende God.

J.S. Bach

Aansteken van de kaarsen

U komt toe alle stem,
alle veerkracht en zingen.

de gemeente gaat staan

Introïtus

Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam
Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt,

Psalm 8 c (verzen: cantorij, refrein: allen)

één en volstrekt in allen
en boven allen uit
Vader, Zoon en Geest,
bron, water en stroming,
liefdes eerste begin
liefdes weg, liefdes volharding.

Gij die uw majesteit toont aan de hemel,
Gij opent de mond van weerloze kinderen,
en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt
en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.
Heer, onze Heer, ….

Gij die doet lichten de zee,
lichten aarde en hemel,
stroom uw mensen vol kracht,
doe oplichten hun ogen,

Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers,
de maan en de sterren die Gij hebt bevestigd,
wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt,
de Zoon van Adam, dat hij U ter harte gaat.
Heer, onze Heer, ….

Moge het worden, eindelijk,
wat Gij gewild hebt van meet af aan:
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt
en hem met glorie en luister gekroond.
Gij doet hem het werk van uw handen beheren
en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd.
Heer, onze Heer, ….

(Laatste hymne – Huub Oosterhuis)
de gemeente gaat zitten
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Zingen

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon

Smeekgebed

Lied 220 cantorij 1 en 3, allen 2 en 4

NLB 299 d

Kyrie en Gloria

(het Gloria zingen wij staande)
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2. Lof zij uw Naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

v.

Ere zij God in den hoge,

c.

en vrede op aarde voor mensen van zijn welbehagen.
Wij loven U,

a.

k
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3. In sierlijk schrift, hoog aan de hemeltrans,
hebt Gij de nacht uw signatuur gegeven.
Wij zijn geschreven met dezelfde hand,
dezelfde gratie wekt ook ons tot leven.
De morgenster, zozeer aan U verwant,
Hij heeft het uur der duisternis verdreven.

a.

wij vereren U,
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wij ze-ge-nen U, wij dan -ken U voor uw Heer -lijk -heid,
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o Heer God, Koning des hemels, God onze Vader Almachtig.
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O Heer G od, Lam van G od, Z oon van de Va-der,

4. God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schade en schande;
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.

c.
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Die de zonden der wereld wegdraagt, ontferm U over ons;
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c.
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Gij, die gezeten zijt aan de rechterhand van God de Vader,
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Dienst van de Schriften
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Want Gij alleen zijt heilig,
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Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed

Eeuwige,
die door het leven en sterven
van uw getuigen
uw Naam geheiligd hebt
in hemel en op aarde,
onderricht ons door uw Woord,
doe ons opstaan in uw licht
en geef dat wij uw heerlijkheid mogen zien
door de barmhartigheid
van Jezus, uw Zoon,
dit uur en alle dagen van ons leven.
Amen

G ij al-leen de Heer, G ij Al-ler -hoog -ste,
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o Jezus Messias met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen,
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Aandacht voor de kinderen

men.

Lied met de kinderen (die onder dit lied naar de nevendienst gaan)
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goed hoe je wand'- len

moet.

Evangelielezing

Matteüs 5:1-12

Zingen

Gij boden rond Gods troon
Lied 725 cantorij 1 en 3, allen 2 en 4

1

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op.
Daar ging Hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
2
Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3

‘Zalig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4
Zalig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5
Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6
Zalig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7
Zalig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8
Zalig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9
Zalig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10
Zalig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11

Zalig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
12
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie
de profeten.
Acclamatie
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2. O heiligen vanouds,
die ons zijt voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staat,
uw grote koor
in ‘t zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!
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Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver - he-ven Naam,
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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.

eeu- wen der eeu - wen.

Uitleg en Verkondiging
Orgel: Allegretto uit 4e orgelsonata

F. Mendelssohn
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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!

Zo zij willen, kunnen de nabestaanden gaan staan bij het
noemen van de naam van de overledene en het
aansteken van de kaars ter gedachtenis

Geborgen in de liefde van God
Gedicht

Als ik u zal zien, O God
Fernand Florizoone

Wilhelmina Frederika Hendrika Gamelkoorn
Als ik u zal zien, o God,
hoe zal ik dan bestaan
in de verzadiging
van uw oneindig licht
dat door mij varen zal?

Dirkje Noorlander - Verboom
Johanna de Jong
Cornelis Oussoren
Maria Prinsen - Klomp

Als ik u zal zien, o God
hoe zal ik dan bestaan
in uw vertedering
van adem en gezicht?

Lammertje Smit - Bonhof
Sjors Michiel de Jong
Minke Dijkstra - Brinksma

Hoe zal ik toeven
in uw stergewelfde tent,
gij die mijn tochten kent
geborgen in uw oog?

Maria Hendrika Lagendijk - Flink

Mag ik een letter
uit uw handschrift zijn,
waarmee gij liefde schrijft.
Mag ik uw schelp zijn
ruisend van uw droom in mij?

Jan Karsemeijer

Cornelia Brouwer - Fokker
Jan de Haan

Cornelia Stekelenburg - Hoogendoorn
Bertha Antje van Vulpen - van Santen
Johanna Gerritdina van Dijk
Hélène Clasina Baljé - van Bentum

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Johanna Adriana Middelkoop
Kruisjes

De kinderen leggen de kruisjes met de namen
in de hand van God.

Viool

'Double' uit de eerste solopartita J.S. Bach

Gedachtenis

Wij noemen de namen van hen die in het afgelopen jaar
in onze gemeente zijn overleden.

Abraham Reijmerink
Aart Paul Egberts
Martha Frieda Verkerk - Dänzer
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Anton Stefanus Klusener
Wij ontsteken een kaars in verbondenheid met en ter
gedachtenis aan de mensen in Hongarije en Ghana
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Wij ontsteken een kaars voor familieleden en vrienden,
en voor ieder ander die niet genoemd is

Viool en piano:

'Chiquilín de Bachín'

Zingen

Dat ons zorgen en werken

A. Piazzolla

Lied 736 cantorij 1, allen 2 en 3

U bent nu in de gelegenheid om - zo u wilt - een kaars
aan te steken voor een dierbare die u in het bijzonder
wilt gedenken
tijdens het aansteken zingt de cantorij
Cantorij

Die ons schiep
Lied 266

1. Die ons schiep,
en ook nu nog
als hier de nacht ons
overmant
houdt in de holte
van uw hand,

4. ken ons hart,
zo onrustig,
vol van zichzelf is
het verblind,
tot het de rust in
U weer vindt.

2. die ons zoekt
in het duister,
die ons de dag hebt
toegezegd,
spreek in de stilte
tot uw knecht.

5. Kom tot ons
als de morgen.
Ga over ons op
als het licht.
Zegen ons met uw
aangezicht.

2. Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt,
onze liefde stoelt op Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het Licht, rusten in vrede.
3. Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan,
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het Licht, rusten in vrede.

3. Die ons hoedt
in uw schaduw,
onder uw vleugels
toegedekt,
liefde, die ons
tot leven wekt,
allen gaan staan
In een moment van stilte gedenken wij met eerbied en
genegenheid de overleden dierbaren.
allen gaan zitten
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2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild!

Dienst van Gebeden en Gaven
Diaconale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Nederlands Bijbelgenootschap

2. Kerk

Orgel
de kinderen komen terug uit de crèche
Gebed over de gaven
Slotlied

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van Uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zolang wij ademhalen
Lied 657 cantorij 1 en 2, allen 3 en 4

Zending en zegen

Orgel

U wordt van harte uitgenodigd met elkaar na te praten
onder het genot van een kop koffie of thee
De nabestaanden kunnen de kaars en het kruisje meenemen
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