Allerheiligen

Orde van dienst
Zondag 28 oktober 2018, 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 Gods 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.

De liturgische bloemschikking
De schikking symboliseert: leven en Nieuw Leven vanuit de bron.
Het water herinnert ons aan de bron van levend water, de kaars aan het licht
van Pasen.
Beide verbinden ons met de Levende, die ons is voorgegaan in leven en dood
en in een zegenrijke, nieuwe toekomst.
Kleur Wit
Voorganger
Ouderlingen
Diaken
Organist
Violist
Cantorij o.l.v.
Lector

ds. H.H. Schorren
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M. Vedder
Diederik Bos
Annerieke Nentjes
Arnoud Heerings
Caroline Jobse
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Antifoon - cantorij:
God bewaar mij
als ik mijn toevlucht bij U zoek.

Intrede
Welkom
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Refrein

Stilte
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de gemeente gaat staan

Antifoon - cantorij:
God bewaar mij
als ik mijn toevlucht bij U zoek.
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Die ik mijn Heer noem staat mij voor
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voorzang:
4. U zal ik loven, Gij die mij raad schaft,
stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht.

GvL Psalm 16I t. K. Kok, m. B. Huijbers

Refrein
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5. Ik kom tot mijzelf en zonder angst
leg ik mij neer: Gij laat niet toe
dat ik val in het niets.
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allen: refrein

o- gen,
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voorzang:
6. Gij zult mij leren te overleven.
Onder uw ogen leef ik op.
Koesteren zult Gij mij in uw hand.

ik wan - kel niet, zijn hand houdt mij vast.

voorzang:
1. Ik zeg tot de Heer: Gij zijt mijn Heer.
Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij
maar kies voor degenen die hier op aarde
zijn zoals Gij.

Bachkoraal ‘Jesu, unser Trost und Leben’
1e keer cantorij, 2e keer allen

allen: refrein
voorzang:
2. Niets wil ik weten van hen die betalen
met bloed en offer aan hun idool.
3. U zal ik erven, U mag ik drinken,
Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond.
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ik wan - kel niet, zijn hand houdt mij vast.

God bewaar mij
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Die ik mijn Heer noem staat mij voor

Aansteken van de kaarsen

Introïtus

j
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allen: refrein
Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Glorie de Eeuwige
Liedboek 299 f, t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel

Bemoediging

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

Drempelgebed

Die de morgen ontbood
Liedboek 296, t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel

allen: refrein
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Aandacht voor de kinderen
onder orgelspel gaan de kinderen naar de nevendienst

De heilige Schrift
Zingen

Grote God, Gij hebt het zwijgen
Liedboek 317, t. Jan Wit, m. Psalm 38

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

2. Heer, uw boodschap staat geschreven,
ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen
opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
3. Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil’ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.
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Evangelielezing

Matteüs 5:1-12

Uitleg en Verkondiging

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.

Muziek

Antonio Vivaldi

Geborgen in de liefde van God
Gedicht

Een ademtocht
Sytze de Vries

Ik weet mijzelf een ademtocht,
verdwijnend
in het gaan en komen
van zovele namen en gezichten.
Ik weet mijzelf
een bloem, die amper bloeit
en nauwelijks kan wortelen,
of zij vervalt al weer tot stof.
Ik weet mijzelf
een ijle droom
bij het ontwaken van de morgen,
vervaagd al weer in het vergeten.
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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

Winter, uit Vier Jaargetijden

Dan toch:
ik hoor mijn naam
genoemd, gekend.
Ik weet mijzelf bewaard
en val niet
dan in de holte van Gods hand.

U komt de lof toe 339 c

de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Kruisjes

9

10

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

Zingen

De heiligen ons voorgegaan

Enkelen: Zij zijn gestorven in zijn naam

Liedboek 728, t. Muus Jacobse, m. Willem Vogel

Allen:

Allen:

Gedachtenis

Solo:

en hebben niets geweten
dan dat Hij had gezegd: Ik schaam
mij niet uw God te heten.
Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!
Die van de aarde vrijgekocht
nu rusten van hun werken,
zij spreken en getuigen nog
om ons geloof te sterken,
dat wij omgeven door de wolk
de weg ten einde lopen,
één met het heilig trekkend volk
in liefde en in hope.
Geprezen zij zijn naam!
Hij doet ons veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!
Wij noemen de namen van hen die in het afgelopen jaar
in onze gemeente zijn overleden.
Willemina Hol – van Zanten
Cornelis Rijkaart
Jan Steven Bloem
Maria Elizabeth Roede – Schaftenaar
Henny Vlug
Carel Breddels
Neeltje de Hoog
Everdina Catharina Masmeijer – van Donselaar
Adriaan Berkhof
Pieter Gerard Smelik
Jacoline Oussoren – Commandeur
Janny Jacoba Kolvoort – Klapwijk

Zij trokken uit als Abraham,
door God de Heer geroepen
zonder te weten waar hij kwam,
om ‘t land van God te zoeken.
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allen gaan staan

Maria Christina Clasina Molenaar – de Vries
Dirk Stekelenburg
Jan Christiaan Birkhoff
Jan Kruiswijk
Beatrijs Anna Georgina Maria Andriessen – Heslenfeld
Gerritje de Boer – Visscher

In een moment van stilte gedenken wij met eerbied en genegenheid de overleden dierbaren.
allen gaan zitten

Muziek

Thema van Schindler’s List

Wij ontsteken een kaars in verbondenheid met en ter
gedachtenis aan de mensen in Hongarije en Ghana

Gebeden en Gaven

Wij ontsteken een kaars voor familieleden en vrienden, en
voor ieder ander die niet genoemd is of om wie niemand
treurt

Diaconale en pastorale mededelingen

John Williams

Dankgebed en voorbede
Na iedere intentie… zo bidden wij (367g)

U bent nu in de gelegenheid om - zo u wilt - een kaarsje 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, t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel

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.

Stil gebed
Onze Vader (oecumenisch, herziene versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede,
in de hemel en op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze.

3. Die ons hoedt
in uw schaduw,
onder uw vleugels
toegedekt,
liefde, die ons
tot leven wekt,

Want van u is het koninkrijk,
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid,
Amen.
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Collecten

1. Nederlands Bijbelgenootschap

Orgel

Improvisatie over lied 725

2. Kerk

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!

de kinderen komen terug uit de crèche

Gebed over de gaven
Slotlied

Gij boden rond Gods troon
Lied 725, t. Sytze de Vries, m. John Darwall

Zending en zegen
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Felix Mendelssohn

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

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!

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!

www.pauluskerkbreukelen.nl
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