Allerheiligen

In verbondenheid met de Levende
die ons voorgaat in de nacht,
die is, die was en zal zijn,
onze schuilplaats bij nood,
die ons draagt
in de palm van Zijn hand,
staan wij hier met ons verdriet.
In Zijn Licht gedenken wij jou,

Allerheiligen
De Kerk heeft sedert de 9de 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
Op deze gedachteniszondag symboliseert een groene krans de oneindigheid en het
eeuwige leven. Klimop als teken van trouw van God en mensen, in alle seizoenen
van het leven. Witte rozen verwijzen naar Christus, die ons is voorgegaan - door de
dood heen - naar een nieuw leven.
Kaarsjes verwijzen - net als de Paaskaars - naar dat leven in het Licht.

Kleur: Wit

gedenken wij allen,
die we uit het oog

Voorganger:
Ouderlingen:

maar niet uit het hart verloren hebben.

Diaken:
Cantorij o.l.v.
Organist:
Lector:

We zien uit naar het Licht
Dat ons verbindt in dood en leven.

ds. Bert Aalbers
Margreeth van Ingen,
Gery de With
Jenny Wiersema
Arnoud Heerings
Diederik Bos
Roeloffien van Voornveld

“Slapen is niet tot de dood,
slapen is wachten op U,
want als uw stem tot ons spreekt,
zien wij en kennen wij U.”

Zondag 3 november 2019, 10.00 uur

Muus Jacobse

Pauluskerk - Breukelen
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Antifoon - cantorij:
God bewaar mij
als ik mijn toevlucht bij U zoek.

Intrede
Welkom
Stilte
Orgel

Gymnopedie 1

Eric Satie

Aansteken van de kaarsen
voorzang:
4. U zal ik loven, Gij die mij raad schaft,
Stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht.

de gemeente gaat staan
tijdens de Introitus worden de kaarsen aangestoken

Introitus

God bewaar mij

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

Psalm 16

Antifoon - cantorij:
God bewaar mij
als ik mijn toevlucht bij U zoek.

allen: refrein
voorzang:
6. Gij zult mij leren te overleven.
Onder uw ogen leef ik op.
Koesteren zult Gij mij in uw hand.

Bemoediging

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.

Drempelgebed

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.
Die de morgen ontbood
Lied 296

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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Voorg.
of
Koor

allen: refrein

allen: refrein
de gemeente gaat zitten

Smeekgebed
Kyrie en Gloria

Lied 299d
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Brieflezing

1 Korinte 15: 19-20 en 50-57

Zingen

Gezang 221: 1 LvdK
Wees gegroet, gij eersteling der dagen,
morgen der verrijzenis,
bij wiens licht de macht der hel verslagen
en de dood vernietigd is!
Here Jezus, trooster aller smarten,
zon der wereld, schijn in onze harten,
deel ons zelf de voorsmaak mee
van der zaal’gen sabbathsvree!

Evangelielezing

Marcus 5: 22-24 en 35-42

Acclamatie

LB 961 – Niemand leeft voor zichzelf

Aandacht voor de kinderen
onder orgelspel gaan de kinderen naar de nevendienst

De heilige Schrift
Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Uitleg en verkondiging

Gebed voor de opening van het Woord

“Christus is opgewekt uit de doden,als eersteling van wie ontslapen zijn.”

Inleiding op de lezing
Paulusliedje
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Lied na de verkondiging 759 – Gods kinderen op aarde

Zingen

Lied 728 - De Heiligen ons voorgegaan

2. Zij slapen en ontwaken
als in een ogenblik.
God zal hen wakker maken,
Hij waakt voor hun geluk.
Zo worden zij veranderd
tot heerlijkheid en eer.
Zij geven zich uit handen
en leven in de Heer.

Geborgen in de liefde van God
de kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Kruisjes

Solo 2. Zij trokken uit als Abraham,
door God de Heer geroepen
zonder te weten waar hij kwam,
om ’t land van God te zoeken.

De kinderen leggen de kruisjes met de namen
in de hand van God.
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Enkelen Zij zijn gestorven in zijn naam
en hebben niets geweten
dan dat Hij had gezegd: ik schaam
mij niet uw God te heten.
Allen Geprezen zij zijn naam!
Hij deed hen veilig gaan!
Kom, zingen wij tesaam
met alle heiligen!

Fokko Roodbergen
Antonia Oosterom - van Elteren
Hendrika van Dijk - Pos
Jaantje van de Vreede - van Erk
Alida Lit - Hemink
Emelie Gaspersz - Ottens
Wij ontsteken een kaars in verbondenheid met en ter
gedachtenis aan de mensen in Hongarije en Ghana

Allen 3. 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!
Gedachtenis

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

Wij noemen de namen van hen die in het afgelopen jaar
in onze gemeente zijn overleden
Gesien van der Tol - Mijlof
Gijsbertus Bomas
Aaltje Johanna Jacoba Oprel
Lodewijk Samuel Alexander Noya
Steven Scholtus
Johan Michael Tiller
Gerrit Anthon Moen
Margreta Hendrika van Blanken - van Dommelen
Gijsbert Frans Leopold Barreveld
Grietje Sijbrands - de Boer
Regina Angelica Helena Kluvers
Marrigje Maria Marianne Vedder
Teuna Wijnanda Breddels - Brokking
Georgetina Hélene Rijkse - Haimé
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Lied 962 – Wat ik gewild heb

Gebeden en Gaven
Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbede
Na iedere intentie… zo bidden wij (367g)

Stil gebed
Onze Vader
Collecten

1. Predikantsopleiding Zambia

Orgel
Gebed over de gaven
Slotlied

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

Ave Maria

F Schubert
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608 - De steppe zal bloeien

2. Kerk

Zending en zegen

Orgelspel
2. De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed,
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen –
die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

U bent van harte uitgenodigd met elkaar na te praten
bij een kopje koffie of thee
De nabestaanden kunnen de kaars en het kruisje meenemen

3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.

www.pauluskerkbreukelen.nl
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