Protestantse Gemeente te Woensdrecht
Orde van Dienst voor zondag 22 november 2020.
Aanvang: 09.45 uur
Liturgische kleur: WIT
Mmv: leden van de cantorij
ds. W. Lolkema, voorganger
dhr. P. den Ouden, organist

VOOR de DIENST
orgelspel
we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen)
welkom
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel
– we gaan staan –
De DIENST van het VOORWOORD
Aanvangspsalm: Psalm 97: 1 en 6
Groot koning is de Heer. Volken bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd zijn in zijn Naam verblijd.
Op recht en op gericht heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.
Gods heil, Gods glorie staat licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, wees in de Heer verblijd.
Zijn Naam zijn lof en eer!
Groet
v.: de Heer is met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U
Beginwoorden
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Lied 601. Opname NL Zingt

– we gaan zitten –

Smeekgebed en Gebed bij de opening van de Schriften
v: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,
want zijn barmhartigheid kent geen einde.
………………..
Korte overgangstekst
Lied 725
vers 1 gezongen

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!
verzen 2 en 3 gelezen door de voorganger
O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor - in ’t zoete licht
van zijn gezicht zingt ons nu voor!
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.
vers 4 gezongen

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 DIENST van het WOORD
Moment met de kinderen
Eerste Schriftlezing: Openbaring 21: 1 t/m 6
Lied 756: 1,2,3,4,6 en 8. Opname NL Zingt

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 25: 1 t/m 13

Lied 339A
U komt de lof toe, U het gezang.
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.
Overdenking
Lied 766. Opname ZL Zingt

– we gaan staan –
Geloofsbelijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van de Messias Jezus
de enigheid van de Here God Hoor Israël
g: DE HEER IS ONZE GOD
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf.
g: AMEN.
-

we gaan zitten De DIENST van de GEDACHTENIS

Gebed
Lied 753: 1,2 en 6.
Er is een land van louter licht
waar heilgen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Een inleidend woord door de voorganger
Lied 962
Wat ik gewild heb wat ik gedaan heb
wat mij gedaan werd wat ik misdaan heb
wat ongezegd bleef wat onverzoend bleef

wat niet gekend werd wat ongebruikt bleef
al het beschamende neem het van mij
en dat ik dit was en geen ander dit overschot van stof van de aarde:
dit was mijn liefde. Hier ben ik.
Gedicht Dan zal ik leven, van Huub Oosterhuis
Het zal in alle vroegte zijn
als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet Wij zijn in bekenden veranderd.
De ochtendmis trekt op.
Ik dacht dorre vlakten te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren
waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.
Daarachter,
kristal geworden, verblindend,
de zee die haar doden teruggaf.
Lied 961. Twee keer
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan hem behoren wij toe!
Wij gaan staan.
Wij gedenken de leden van onze Gemeente die ons na november 2019
door overlijden zijn ontvallen.
Wij noemen de namen van:

Maria Maatje van der Peijl - Hamelink,
overleden op 24 februari, 85 jaar
Govert Pieter Meulenberg,
overleden op 24 februari, 96 jaar
Theo Straub,
overleden op 18 april, 88 jaar
Jan Johannes Oranje,
overleden op 23 april, 85 jaar
Jacobus Abraham van den Dorpel,
overleden op 8 juli, 77 jaar
Lambertus Marius Antoni van Vrouwerff,
overleden op 25 augustus, 76 jaar

Hendrik Dirk Griffioen,
overleden op 28 september, 89 jaar.
Hendrika Griffioen - de Pree
overleden op 8 november, 87 jaar.
Stilte
We gaan zitten.
Lied 961. Twee keer
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God, onze Heer,
aan hem behoren wij toe!
Wij gedenken onze dierbaren die korte of langere tijd geleden zijn overleden.
Terwijl de lichtjes worden aangestoken, wordt gezongen: Lied 256.
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God.
O, blijf met uw genade bij ons, licht in het duister.
Tekst van Jean Pierre Rawie: Ritueel (als een droom)
Ik houd het klein ritueel in ere,
opdat je elk moment terug kunt keren
Iedere dag, wanneer het avond wordt,
maak ik de tafel klaar: een extra bord,
bestek, je eigen stoel, een kaars, een glas,
alsof je enkel opgehouden was.
Ik hoor, alsof de woning nog bestond,
het grind, de klink, het aanslaan van de hond,
en je komt binnen op het ogenblik
dat ik de lamp ontsteek, de bloemen schik.
Ik hoop alleen dat ik dan rustig blijf
en haast niet opziend van mijn stil bedrijf
de woorden vind, als was het vanzelfsprekend:
Schuif aan, tast toe: er is op je gerekend.
We luisteren naar: God zal met je meegaan.

God zal met je meegaan als licht in je ogen
als lamp voor je voet als hand op je hoofd en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt en woord dat je voorgaat.
De DIENST van het ANTWOORD
Dankgebed - Voorbeden - Stilte - Onze Vader
g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL 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
Mededelingen
Collecten:
Eerste collecte: pastoraat PKN
Tweede collecte: pastoraat en eredienst
Derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw
Lied 568A - Ubi Caritas, twee keer
We gaan staan voor ons slotlied: Lied 769: 1, 4 en 6.

Wegzending en Zegen, gesproken Amen
Orgelspel

