22 november 2020
Elthetokerk Alblasserdam

gedachtenisdienst

We heten u van harte welkom in deze dienst. Wilt u de richtlijnen
van de Covid19 commissie, herkenbaar aan hun rode hesjes,
opvolgen?
Helaas is gemeentezang niet mogelijk. Voorzangers zullen de
liederen voor ons allen zingen.

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Kaars van verbondenheid
we gaan staan

Openingslied
Lied 601: Licht dat ons aanstoot
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
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.
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.

Bemoediging en drempelgebed
V:
Onze hulp en verwachting is in de Naam van de Heer
A:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:
die trouw blijft tot in eeuwigheid
A:
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGONNEN IS
V:
…en blijf ons nabij
A:
AMEN
we gaan zitten
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Verhaaltje op kinderniveau
Kyriëgebed, afgesloten met (gezongen) gloria, lied 103e
Bless the Lord, my
Bless the Lord, my
Prijs de Heer, mijn
Prijs de Heer, mijn

Soul, and bless God’s holy name.
soul, who leads me into life.
ziel en prijs zijn heil’ge naam
ziel, die mij het leven geeft.

Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing:

Psalm 103, hertaling Huub Oosterhuis

Lied (Psalm 103: 1,3 en 5) we luisteren naar het orgel
en lezen de tekst mee:
Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit uw graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn zijn daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Tweede Lezing

Openbaring 21: 1-5

Lied 513: God heeft het eerste woord
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God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.
God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Overdenking
Muzikaal intermezzo

Gedenken van de gestorvenen
Inleidende woorden
Lied 199: Koester de namen
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.
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We noemen hun namen
26 november 2019

Dirk Giovanni (Dick) Krijnen

29 december 2019

Hugo Jan (Huug) Labrijn

10 maart 2020

Bastiaan Jan (Bas) Huigen

20 maart 2020

Leendert Piet (Leen) van Vliet

25 april 2020

Edith Visser-Margenfeld

10 juni 2020

Willem (Wim) Nieuwenhuis

28 juni 2020

Johannes Barend Bernardus (Jan)
van Wuijckhuijse

24 juli 2020

Elizabeth (Bep) Jumelet -Kap

We branden een extra kaars voor allen die gestorven zijn, het
afgelopen jaar of langer geleden, vandaag hier niet genoemd,
maar wel in onze gedachten….

Gedicht: een naam (Annemarie Hagoort)
een naam
gebeiteld
in steen
een naam
uitgeroepen
bij de geboorte

een naam
gegeven
als opdracht
om te leven
een naam
gefluisterd
in liefde

een naam
alleen nog als
herinnering
een naam
gegrifd
in Gods hand
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Lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen

Diaconale toelichting
Lied 657: Zolang wij ademhalen
wij gaan staan
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Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen heeft mij aan ’t licht getild
Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.
Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.

Zending en Zegen, afgesloten met gezongen ‘Amen’
V:
Over onze harten, over onze huizen
A:
DE ZEGEN VAN GOD.
V:
In ons komen, in ons gaan
A:
DE VREDE VAN GOD
V:
In ons leven, in ons geloven
A:
DE LIEFDE VAN GOD
V:
Aan ons eind en nieuw beginnen
A:
DE BARMHARTIGHEID VAN GOD
V:
Moge God u zegenen en u behoeden. Moge God Zijn
aangezicht over u laten schijnen en u genadig zijn. Moge
God Zijn blik op u gericht houden en u en jullie vrede
schenken
A:
AMEN
Orgelspel
Wilt u nog even gaan zitten. We luisteren naar orgelspel. Op
aanwijzingen van de Covid19-commissie kunt u daarna uw plek
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verlaten. Helaas kunnen we elkaar na deze viering van gedenken
niet ontmoeten in verband met de Covid-19 regels.
Voor de naasten van hen van wie we de naam we vandaag
noemden: bij de uitgang staat de kaars, het steentje met de
naam van uw geliefde en de roos. Deze mag u mee naar huis
nemen als herinnering.

Aan deze dienst werkten mee:
Voorganger:
ds. Hester Radstake
Organist:
Cor Resseler
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