Protestantse gemeente Het Trefpunt
te Bennebroek
Orde van dienst voor de viering op
zondag 22 november 2020.

Eeuwigheidszondag

Die mij droeg…

Voorganger: ds. Jolien Nak
Organist: Addy Alberts

Welkom
Aansteken van de kaars
Luisteren: VL, pagina 573
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.
Inleiding
Stilte
INKEER
Luisteren: Lied 23c: 1,2,3
Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
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Groet
V: De Heer zij met ons
Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen.
Drempelgebed
Luisteren: Lied 23c: 4,5
Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.
Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.
Kyriëgebed
Orgel/piano: fragmenten uit de diverse uitvaartliturgieën (1)
HET WOORD
Gebed om de Geest
Lezen: Deuteronomium 32: 11,12
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Orgel: Die mij droeg op adelaarsvleugels
Lezen: Openbaring 7: 13 -17
Luisteren: Lied 335
Hoor het woord, hoor het woord,
het woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort,
gerechtigheid brengt vrede voort.
Verkondiging
Orgelspel
In memoriam
Luisteren: Lied 725: 1, 2
Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draag met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem!
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!
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LITURGIE VAN HERDENKEN
Inleiding
Gedachtenis der namen:
Roelof Stegeman

overleden op 17 december 2019 - 97 jaar

Reinder Hoekstra

overleden op 8 januari - 93 jaar

Bastiaan Jan Silvis

overleden op 20 maart - 83 jaar

Maria Hazekamp - Boon

overleden op 28 maart - 89 jaar

Johannes Hubertus Assies

overleden op 3 april - 83 jaar

Adrianus van Egmond

overleden op 19 april - 80 jaar

Dick van Egmond

overleden op 6 september - 86 jaar

Klaas Groenewoud

overleden op 15 november - 93 jaar

Wij ontsteken een kaars voor alle niet genoemden
Wij ontsteken een kaars bij het gedenkboek
Orgel/piano: fragmenten uit de diverse uitvaartliturgieën (2)
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INTERMEZZO
Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader …
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.
ZENDING EN ZEGEN
Luisteren: Lied 481: 1
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!
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(we gaan staan)
Heenzending en zegen
Inzameling van de gaven
De 1e collecte is bestemd voor het Pastoraat en
de 2e voor de Stichting Vluchteling
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de
Diaconie Protestantse gemeente Bennebroek,
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 22 november 2020.

Agenda
Woensdag 25 november, 10.00-11.30 uur:
Zondag 29 november, na de viering: Gemeenteberaad

Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje
koffie of thee.
Voor het live volgen of na afloop bekijken/beluisteren van de dienst kunt u
terecht op onze website: www.pkntrefpunt.nl , respectievelijk onder de
rubrieken ‘Actueel’ en ‘Kerkdiensten in beeld en geluid’.
7

