ORDE VAN DIENST

!

Zondag 1 november 2020
Gedachteniszondag

Voorgangers ds. Willemijn van Dijk – Heij en pastor Diane Vonk, cantor-organist Anton
Pauw, ouderling Maria de Kleijn, diaken Marianne Immink, hoboïste Helen Tilmans, m.m.v.
een zanggroep van de Oude Bavo Cantorij
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Muziek vooraf: Koraal ‘Vor deinen Thron tret ich hiermit’, BWV 668 – J.S.
Bach
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

We begroeten elkaar in de naam van God die sprak
“er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN

Gebed van toenadering
Voorganger:

.....
eeuwige God, wees ons genadig

Allen:

EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.

We gaan zitten
De zanggroep zingt: lied 221: 1 en 3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
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Inleiding op de dienst
Gebed
De zanggroep zingt: lied 734 ‘Beati voi poveri’
‘Beati voi poveri’ / perché vostro è il regno di Dio.
Vertaling: Gelukkig zijn jullie, armen, want voor jullie is het
koninkrijk van God
Gelukkig die arm van geest zijn, want hen behoort het koninkrijk
der hemelen.
Gelukkig die verdrietig zijn, want zij zullen worden getroost.
Gelukkig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God
genoemd worden.
Jezus zegt: kom allen naar mij toe die afgemat en belast zijn en ik
zal jullie rust en verlichting schenken.
Lezing: Psalm 116: 1-16
Overdenking
Muziek: Sinfonia uit Cantate 21 – J.S. Bach, hobo en orgel
Mededelingen en bloemengroet
GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN
Tijdens het noemen van de namen wordt de Roelandklok geluid
Gedicht ‘Gedenkdag’ - Marinus van den Berg
Terwijl ik je mis gedenk ik je
terwijl ik je mis vier ik je naam
terwijl ik je mis noem ik je naam
je naam noemen geeft mij lucht
terwijl ik je gedenk dank ik je
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om wie je was
om wie je nog bent
terwijl ik je dank
je gedenk
je vier
je mis
zoek ik mijn weg verder.
De zanggroep zingt: lied 954 ‘Rust en vrede’
Rust en vrede, rust en vrede,
mensenkind, Gods licht voor jou!
Welkom thuis in de hand van de levende God,
ons altijd nabij.
Wij gedenken:
•
•
•

Nico Timmerman
Benjamin Brons
Pieter Leendert Zuidam

De zanggroep zingt: lied 954 ‘Rust en vrede’
Wij gedenken:
•
•

Jacob Wilkes
Alida Christina Blom

De zanggroep zingt: lied 954 ‘Rust en vrede’
Wij gedenken bovendien, heel persoonlijk…
De zanggroep zingt: lied 954 ‘Rust en vrede’
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GEBEDEN
Gebeden Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend bidden we het
‘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.

De zanggroep zingt: ‘La paz del Señor’ (bew. A. Pauw)
La paz del Señor, la paz del Señor, / la paz del Resucitado,
la paz del Señor a ti y a mi, a todos alcanzara 2x
La paz del Señor, la paz del Señor, / la paz del Resucitado,
non puede vivir encerrada en si, a prestate a compartir. 2x
Vertaling
De vrede van de Heer, de vrede van de Opgestane, de vrede van
de Heer voor jou en voor mijv, er is genoeg vrede voor iedereen.
De vrede van de Heer, de vrede van de Opgestane, die kan niet op
zichzelf blijven, deel die vrede uit.
We gaan staan
Zegen
Allen:

AMEN
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Bij het verlaten van de kerk kunt u een kaarsje aansteken vooraan bij de
liturgische tafel.
Op het orgel klinkt Koraal ‘Von Gott will ich nicht lassen’, BWV 658 – J.S.
Bach
Tekst 3e strofe:
Auf ihn will ich vertrauen / in meiner schweren Zeit;
Es kann mich nicht gereuen, / er wendet alles Leid.
Ihm sei es heimgestellt; / mein Leib, mein' Seel', mein Leben
Sei Gott dem Herrn ergeben, / Er mach's, wie's ihm gefällt!

Mededelingen
Blijft u alstublieft zitten aan het einde van de dienst totdat u wordt
uitgenodigd om uw plek te verlaten.
Collecte
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven.
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.
De eerste collecte is voor het straatpastoraat.
De tweede collecte is voor Kerk in Actie; Indonesië̈ - Kerk met vrouwen in
de hoofdrol
Kaarsjes branden en afsluitende gedachtenisviering om 16:00 uur
De hele middag zal de kerk open zijn om een kaarsje aan te steken en een
naam op te schrijven die in de afsluitende viering gelezen zal worden.
Om 16:00 uur zal die afsluitende gedachtenisviering zijn onder leiding van
stadsdominee Tom de Haan, met Anton Pauw en cellist Joris van Haaften.
De viering is ook te volgens via bavo.nl of kerkomroep.nl

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via
kerkomroep.nl
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