Zondag 22 november 2020

Gedachtenisdienst
-

Deze stenen zijn een eeuwig gedenkteken voor Israël (Jozua 4)

Martinuskerk Warnsveld/Leesten
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Blokfluit: Christa Kelderman
Zang: Yvonne Lieftink, Alie Louissen, Piet Dooijeweerd,
Henk van Andel
Organist: Jeroen Pijpers
Cantor: Maarten Romkes
Liturgische schikking : Fennie Groenouwe, Gerdien Pelgrum,
Anita Westhuis
Ouderling van dienst: Gerry Nijhuis
Kosters: Gerrit en Gerrie Harmsen
Voorgangers : ds. Deddie van Alphen, ds. Liesbeth Burger en
ds. Els Diepeveen
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DIENST VAN VOORBEREIDING

Orgel en blokfluit:
Andante un poco uit sonate in bes - J.S. Bach
Welkom
De twee kaarsen op de tafel worden aangestoken
Intochtslied 513 : 1, 2, 3, 4

staande

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
Wordt aan het eind der tijden
In heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
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Bemoediging
Voorg: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed (lied 298)
Eeuwige God, wij die U nooit hebben gezien,
ZIE ONS HIER STAAN.
Wij die van U hebben gehoord,
HOOR GIJ ONS AAN.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
WEES ONZE HULP,
en dat Gij alles hebt gemaakt,
MAAK ALLES NIEUW,
en dat Gij ons bij name kent,
LEER ONS U KENNEN.
Die Bron van Leven wordt genoemd,
DOE ONS WEER LEVEN.
Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
WEES HIER AANWEZIG.
we gaan weer zitten
Over deze dienst
Orgel en blokfluit: Adagio uit Sonate a-moll – J.S. Bach
Kyriëgebed en glorialied 725: 1, 4
Gij boden rond Gods troon, die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt op vleugels van het licht,
draagt met uw stem ons mensenlied
opdat het zingt alleen voor Hem!
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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!

DIENST VAN HET WOORD
Groet
Voorg: De Eeuwige zij met u.
ALLEN: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE
Schriftlezing: Jozua 4 (een bewerking)
Lied 763: 1, 3, 5
Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.
En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.
Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.
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Meditatie
Orgel en blokfluit: Adagio uit Concert d-moll - J.S. Bach
DIENST VAN DE GEDACHTENIS
Gedachtenis van de gestorvenen
Vandaag gedenken we de mensen van voorbij, mensen die
we hebben gekend en liefgehad, die deel uitmaakten van
ons leven. Mensen met hun dromen en verlangens, met
hun hoop en teleurstellingen, met hun geloof en ongeloof,
met hun vreugde en verdriet.
Hier bij het doopvont, de plaats waar hun namen eens
voluit hebben geklonken, herinneren wij ons onze geliefden
die ons zijn ontvallen en we bidden dat God zich hun
namen herinnert.
Gebed
In liefde en eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
We noemen hun namen en voor elk van hen ontsteken we
een kaars aan de Paaskaars.
Wij mogen erop vertrouwen dat zij in Gods licht zijn.
Lied 598
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.
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22-11-2019
23-11-2019
24-11-2019
23-12-2019
02-01-2020
07-01-2020

Liesel Nelck-Brinkmann
Cornelia Geertruida van Kampen
Wilhelmina Kokmeijer
Francine Kroneman-Bordeaux
Hermanus Regelink
Jan Willem Leunk

Als alles duister is…
29-01-2020
04-02-2020
17-02-2020
13-04-2020
23-04-2020
22-06-2020

Grada Alberdina Denekamp-Bosveld
Gerrit Dirk Herkert
Antje Glas-Kooij
Roelofje Hermina Pen
Lambertus Antoni Harmsen
Willemina Johanna Heuvelink-Garssen

Als alles duister is…
23-07-2020
02-08-2020
07-08-2020
11-09-2020
19-09-2020
14-10-2020

Aaltje Jannetje Hoevers-Hensbergen
Jannie Jacoba Gerritdina v. Hunen-v. Egten
Doeije Tiete Brouwer
Engelbert Zweverink
Johanna Wilhelmina Langenkamp-Kremer
Berend Jakob de Vries

Als alles duister is…
Wij ontsteken een kaars voor hen die het afgelopen jaar zijn
overleden ten gevolge van honger, oorlog of geweld.
Voor hen die zijn overleden ten gevolge van corona.
En voor ieder die naamloos is gestorven.
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Lied 733: 1, 2, 3
Vrienden die zijn overleden,
al wie ons zijn voorgegaan,
vouw ze samen in de vrede
van uw ene naam.
Laat ze niet tot niets bevriezen
in de ijskou van voorbij,
laat hun namen nieuw geschieden
aan uw overzij.
Allen die zo, zonder adem
biddende zijn voorgegaan,
bind ze samen in het amen
van uw vaste naam.
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dank- en voorbeden, afgesloten met:
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
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.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
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Lied: ‘Thou knowest, Lord' van Henry Purcell,
uit zijn Funeral Sentences
Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts;
Shut not thy merciful ears unto our pray'rs;
But spare us, Lord most holy, O God most mighty.
O holy and most merciful Saviour,
Thou most worthy Judge eternal,
Suffer us not at our last hour,
For any pains of death to fall away from Thee.
Mededelingen
1e collecte : Hospice Zutphen
2e collecte: voor het werk in en om de kerk
(bij de uitgang staan mandjes, u kunt ook geven via het
rekeningnummer van de kerk of via de Givt app.)

Slotlied 266: 1, 2, 3, 5

staande

Die ons schiep en ook nu nog
als hier de nacht ons overmant
houdt in de holte van uw hand,
die ons zoekt in het duister,
die ons de dag hebt toegezegd,
spreek in de stilte tot uw knecht.
Die ons hoedt in uw schaduw,
onder uw vleugels toegedekt,
liefde, die ons tot leven wekt.
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Kom tot ons als de morgen.
Ga over ons op als het licht.
Zegen ons met uw aangezicht.
Zegen
Lied: Spreid uw dragende vleugels onder ons uit,
spreid uw warmende lichtglans over ons uit. (uit Eva’s lied)
We gaan weer zitten en verlaten op uitnodiging de kerk, via het
stiltecentrum. Daar kunt u het glazen blad met de naam van uw
geliefde meenemen.

Orgel en blokfluit: Fuga uit Musikalisches Opfer - J.S. Bach

Vanmiddag is de kerk van 12.00 tot 16.00 uur geopend voor
ieder die een kaarsje wil aansteken.
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Die ons in 't hart geschreven staan,
die onze dagen deelden,
maar in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
hun naam nog overnachten?
Nooit wordt de droefheid bodemloos:
God houdt zijn handen open
en heel ons leven, doods en broos
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in zijn trouw geborgen.
De naam, waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.
In Christus blijft die naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten,
totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten

Sytze de Vries
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