Liturgie bij de viering op zondag 21 november 2021
Gedachtenis zondag

Voorbereiding
Muziek
Welkom

Gebeden en Gaven
Gebeden:

Openingslied: 601, 1.3
Groet en openingsgebed

-Dankgebed
-Voorbeden
-Stil Gebed
-Onze Vader

Inleiding op de viering

Woorden voor onderweg:

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.

Lied: Ga maar gerust (naar Jean Sibelius, †1957)

Toelichting bij de collecte

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Slotlied: 737, 1.2.3

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schermert in je droom

Gezegend om tot Zegen te zijn

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Vleugel: Hugo de Graaff
Trompet: Noor van Keulen
Zanggroep: Magda de Boer, Olga Troelstra,
Henk van der Veen
Ouderling: Magda de Boer
Diaken: Petra Nell
Lector: Wim van Deijk
Koster: Clarissa Crijns
Predikant: Piet van Reenen

Rondom het Woord
1e lezing: Gn. 49, 28.29.31-33; 50, 1.7.10-11c
Lied: 801, 1.2.3.4.5
2e lezing: Mattheüs 5, 1-10
Lied: 322, 1.3

Wij gedenken
Wij gedenken
---

Slotwoord:
Op het einde van mijn dagen ... (pg.1480)
Heenzending en Zegen

Uittochtslied: 737, 18.20.21

Wij gedenken persoonlijk ...
Wij zingen lied 90a
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‘Zij, die wij liefhebben
en van ons zijn heengegaan,
zijn niet meer waar zij waren,
maar altijd waar wij zijn.’
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