ORDE VAN DIENST

!

Zondag 7 november 2021
Gedachteniszondag

Voorgangers pastor Esther van Bijsterveld en ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist
Anton Pauw, ouderling Frist Verhagen, diaken Marleen van Anken, koster Bas Romeijn,
m.m.v. de Oude Bavo Cantorij

Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg
zult vinden in deze gemeente.
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
Zingen: lied/psalm 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’
vs. 1 cantorij, vs. 2 allen
cantorij:
1. Mijn ogen zijn gevestigd
op God, of Hij mij redt.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op Hem gezet.
Kan ik de nacht verduren,
waarin Gij verre zijt?
Gij zult mijn voeten sturen
in 't duister van de tijd.
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Allen
2.

Inleiding op de dienst
Zingen: lied 299e ‘Kyrie- en Gloriahymne’
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Allen:

Heer, ontferm u,
Heer, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Christus, ontferm u,
Heer, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede voor mensen van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,
vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
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Lam van God,
die wegdraagt de zonden van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God!
U alle eer, nu en altijd.
Amen, amen, amen.
Moment met de kinderen
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst
Als gebed bij de opening van het Woord zingen we: lied 221, 1, 2 en 3
‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
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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.
Lezing: Psalm 90
Zingen: lied/psalm 91b ‘Wie woont onder de hoede’
voorzang cantorij, refrein allen
Cantorij
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God,
wie overnacht in de schaduw van God almachtig,
hij zegt tot de Heer: mijn toevlucht zijt Gij,
mijn God, op U stel ik heel mijn vertrouwen.
Refrein

Cantorij:
Hij zal u dekken, met zijn vleugels,
onder zijn wieken vindt gij uw veiligheid.
Refrein

Cantorij
Bij nacht en ontij zult gij niet bang zijn,
en vrees overdag geen aanval in de rug.
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Refrein

Cantorij
Klamp je maar vast aan Hem, Hij zal ons redden.
Wij zullen leven tot in lengte van dagen.
Refrein

Cantorij:
Wie woont onder de hoede van de allerhoogste God,
hij zegt tot de Heer: mijn toevlucht zijt Gij.
Refrein

Overdenking
Zingen: lied 204 ‘Gij bron van tijd en eeuwigheid’
vs. 1, 8 cantorij, vs. 9 allen
1. Gij bron van tijd en eeuwigheid,
die dag en nacht in banen leidt,
de maatslag der getijden geeft,
en kleur aan onze sleur verleent, –
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9.

Aan God de Vader alle eer,
gezegend is de Zoon, de Heer,
de Geest die ons vertroost, Hij moet
geprezen zijn, nu en voorgoed!

Mededelingen en bloemengroet
GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN
Gedicht: Jou bewaren wij – Marinus van den Berg
Jou bewaren wij
in onze verhalen
jou bewaren wij
in ons hart
jou bewaren wij
in ons gemis
jouw naam
brengen wij ter sprake
als anderen zwijgen
jouw naam
noemen wij als anderen denken:
al zo lang geleden

7

jou bewaren wij
voor altijd.
Zingen: lied 954 ‘Rust en vrede’
We zingen het twee keer, eerste keer door cantorij, daarna door allen

Tijdens het noemen van de namen wordt de klok geluid
Wij gedenken:
Nadia Tjin – A Cheong Soe Agnie
Rudolf Peter Krul
Aaltje Anna van Mulligen - Millenaar
Annie van Swieten – Oosterveen
We zingen: lied 954 ‘Rust en vrede’
Wij gedenken:
Hendricus Jurriaan van Bruggen
Adriaan Adolf Weersma
Cornelis van Mackelenberg
Willemina Trijntje Hopman
We zingen: lied 954 ‘Rust en vrede’
Wij gedenken bovendien, heel persoonlijk…
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We zingen: lied 954 ‘Rust en vrede’
Hierna is er gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken. De cantorij
zingt: Pie Jesu uit Requiem van Gabriel Fauré.
Pie Jesu Domine, dona eis requiem, sempiternam requiem
(Trouwe Heer Jezus, geef hen rust, eeuwigdurende rust)
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.
Zingen: lied 608 ‘De steppe zal bloeien’

We gaan staan
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2. De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.
3. De dode zal leven.
De dode zal horen: nu leven.
Ten einde gegaan
en onder stenen bedolven
dode, dode, sta op,
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het licht van de morgen.
Een hand zal ons wenken
een stem zal ons roepen: Ik open
hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen
en wij zullen opstaan
en lachen en juichen en leven.
Zegen

Allen:

AMEN

Op het orgel klinkt Koraal ‘Von Gott will ich nicht lassen’, BWV 658 – J.S.
Bach

Mededelingen
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; Sterke en weerbare vrouwen in
Guatemala.
In Guatemala hebben vrouwen dagelijks te maken met discriminatie en
huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in
Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid
tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische
opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit
geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen
ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.
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.
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Om 16:00 uur zal die afsluitende gedachtenisviering zijn onder leiding van
stadsdominee Tom de Haan, met Anton Pauw en fluitiste Annemieke
Hereijgers.
Bijeenkomsten over de toekomt van de kerk in Haarlem
In de afgelopen tijd heeft u zich vast ook wel eens zorgen gemaakt: Corona,
een zekere vergrijzing, minder vrijwilligers beschikbaar voor het vele werk,
hoe moet dat allemaal nu en in de toekomst?
Ds. Remmelt Meijer heeft samen met Peter Wieringa het boek ‘Herkerken,
de toekomst van de geloofsgemeenschappen’ geschreven, zeer actueel
dus. Zij nemen de belangrijkste uitdagingen voor de kerk van vandaag
onder de loep. Aan de hand van scherpe vragen, theologische doordenking
en praktijkverhalen trekken ze lijnen naar een toekomst waarin kerken in
beweging blijven en op zoek zijn naar een Bijbelse en duurzame vorm van
kerk zijn.
In het komende beleidsplan voor de PGH is ruimte en tijd gevraagd voor
een inhoudelijke herbezinning op ons kerk zijn. Wat houdt kerkzijn eigenlijk
in? We willen niet alleen op onze eigen leden gericht zijn, maar wat willen
we dan uitstralen naar buiten? Wat is onze identiteit als kerk eigenlijk en
hoe kan je dat aan de samenleving om je heen laten zien en horen? Wat is
missionair, verstaan we daaronder allemaal hetzelfde? Wat betekent dat
voor elke wijk? Iedere wijk heeft immers zijn eigen ‘cultuur’.
Het leek de Algemene Kerkenraad en de beleidsplancommissie zinvol de
aftrap van dit inhoudelijke proces door ds. Remmelt Meijer, als schrijver van
het
boek
‘Herkerken’,
te
laten
verzorgen.
Daarom nodigt de AK u, mede namens de beleidsplancommissie, van harte
uit voor een tweetal gemeentebijeenkomsten:
Dinsdagmiddag 16 november 2021 vanaf 14.30 uur in de
Ontmoetingskerk (tot uiterlijk ongeveer 17.00 uur) of
Donderdagavond 18 november 2021 vanaf 19.30 uur in de Nieuwe Kerk
(tot uiterlijk ongeveer 22.00 uur).
Ds. Meijer zal een inleiding houden maar er is vanzelfsprekend ruimte voor
vragen, gesprek en discussie. Komt allen! Wil van Maris en Philie Burgers

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

12

