LITURGIE VOOR DE GEDACHTENISDIENST
van de protestantse gemeente Lank Meamert
op zondag 22 november 2020
- de 10e van de herfst om 9.30 uur in de Mariakerk te Winsum

Voorganger: Ds. Jurjen Hilverda,
Ouderling van dienst: Sietze Greidanus
Diaken: Frits Sieswerda
Organist: Dirk van Mourik
Kosters: Jan en Jolanda Poelstra
Gastvrouw: Sjoukje Terpstra
Zang: Jolanda Poelstra en René Venema
In deze dienst luisteren we naar de opnames van
de Cantorij o.l.v. Simon Bouma
Liturgische schikking: Annet Hankel

~VOORBEREIDING~
Orgelspel
Woord van welkom
Stilte en aansteken van de tafelkaarsen
VOTUM
We zijn hier samen gekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de heilige Geest
Amen
We gaan staan
GROET
Genade komt u toe en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus de Heer
Amen
BEMOEDIGING en GEBED VAN TOENADERING
Lied 291 d door de cantorij
Onze hulp in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hoor ons aan, eeuwige God,
hoor naar ons bidden!
Gij die ons hart aanziet, Gij die onze diepten peilt,
blijf ons niet verborgen!
Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
Gij, Heer, vergeef ons!
Doe ons herleven en maak ons weer nieuw.
Geef ons uw genade!
Breng ons in het reine met U en met elkaar.
Zegen ons met vrede en laat lichten uw aangezicht.
Amen.
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Zingen: Psalm 121

1.
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
2.
Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.
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3.
De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.
4.
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
KYRIE met gezongen Kyrie lied 301h

GLORIA Lied 305
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2.
Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3.
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
~DE SCHRIFT~
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT
De HEER zal bij u zijn
Zijn Geest in ons midden
Eerste lezing Openbaring 21: 1-7
Lied 732 door de Cantorij
1.
Voor de toegewijden, stillen in den lande
die van binnen brandden met een heilig vuur,
danken wij U, Heer.
2.
Vaders die ons leidden, moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!
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3.
Herders die ons weidden, op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren, schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,
4
dat van alle zijden mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.
Evangelielezing Matteüs 5:1-10
Lied 339a

Overdenking
Orgelspel
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Lied 601

2.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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3.
Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
~GEDACHTENIS

DER NAMEN~

Inleidend woord
Noemen van de namen van de overledenen en aansteken van de
kaarsen.
Na afloop van de dienst kunnen we een lichtje ter nagedachtenis
ontsteken.
Lied 199 door de Cantorij
Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.
Zie met ontferming naar onze aarde,
houd in uw hoede wie haar bewonen.
Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.
Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.
~GEBEDEN EN GAVEN~
Dankgebed
Voorbeden
Stilte
Onze Vader
Mededelingen
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Lied 913

2.
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
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3.
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
4.
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Zegen
Lied 430 voorganger: predikant, vervolg Cantorij, voorganger:
predikant, slot: Cantorij
Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige;
zegene ons de grote naam!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Met vrede gegroet en gezegend met licht!
Voor wie zoeken in de stilte
naar een vuur voor hart en handen:
met vrede gegroet en gezegend met
Voor wie zingen op Gods adem
van de hoop die niet zal doven:
met vrede gegroet en gezegend met
Voor wie roepen om vrede,
van gerechtigheid dromen:
met vrede gegroet en gezegend met
Voor wie wachten in vertrouwen
dat de liefde zal blijven:
met vrede gegroet en gezegend met

licht!
licht!
licht!
licht!

Het licht van Gods ogen gaat over u op!
De zon van zijn vrede als een nieuwe dag!
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Met
Met
Met
Met

vrede
vrede
vrede
vrede

gegroet
gegroet
gegroet
gegroet

en
en
en
en

gezegend
gezegend
gezegend
gezegend

met
met
met
met

licht!
licht!
licht!
licht!

Orgelspel
Bij de uitgang kunt u een lichtje ontsteken ter nagedachtenis.

11

12

