Liturgie voor de gedachtenisdienst
Protestantse Gemeente De Voorhof – 10.00 uur
zondag 22 november 2020

Thema: Mag ik dan bij U!

Voorganger: ds. Marcel Zijlstra
Organist: Aafke Enting
Lector: Henk Hesselink
Ambtsdragers: Antje Koopmans (ouderling van dienst), Alma Drent en Luuk Sanders
Koster: Bert Hoekman
Beamer: Erik Sallomons
Zangers: Janny Zwaagstra, Femmie Ende, Kees Pieneman en Bob Hoekstra

--Vooraf wordt muziek afgespeeld
Orgel-/pianomuziek
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
We luisteren naar het aanvangslied: NLB (Psalm) 91: 1 en 7

1 Heil hem wien God een plaats bereidt
in zijn verheven woning;
hij overnacht in veiligheid
bij een almachtig koning.
Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste,
op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
voor mij altijd het beste.
7 Omdat hij Mij zijn hart toewendt,
spreekt God, zal Ik hem leiden;
omdat hij Mij bij name kent,
hem dekken en bevrijden.
Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik,
is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik
om hem nabij te wezen.
Stil gebed
Bemoediging (in samenspraak met de gemeente)
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
Gemeente:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente:
EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Groet (waarna allen gaan zitten)
Toelichting bij het liturgisch bloemschikwerk
We luisteren naar het lied ‘Welkom in Gods huis’
Refrein
Welkom in Gods huis (2x)
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis
1 Welkom van waar je ook komt
’t maakt niet uit waar je wieg ooit stond
Waar je woont, waar je slaapt
Hoe het wel of niet gaat
Welkom van waar je ook komt

2 Gods is de Gastheer vandaag
In zijn huis is er altijd plaats
Kom erbij, hier is hoop
Hoe je leven ook loopt
Want God is de Gastheer vandaag
Refrein
3 God heeft zijn deur openstaan
Ongeacht wat is misgegaan
Neem je mooie cv
Of je strafblad maar mee
Want God heeft zijn deur openstaan
Refrein (3x)
(Terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=c9N6oYR6oX8)
Woord ter bemoediging Johannes 11:25
Maar Jezus zei tegen Marta: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook
wanneer hij sterft.’
We luisteren naar het lied ‘U zij de Glorie’, couplet 1 en 3
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
Daald' een engel af,
Heeft de steen genomen
Van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
Is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Moment voor jonge en volwassen mensen

Wij luisteren naar het lied ‘Jezus leeft in eeuwigheid’
Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid. Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw. Hij is de Heer van mijn leven.
1 Straks als er een nieuwe dag begint
En het licht het van het duister wint,
Mag ik bij Hem binnen gaan,
Voor zijn troon gaan staan, hef ik daar mijn loflied aan:
Refrein
2 Straks wanneer de grote dag begint
En het licht voor altijd overwint,
Zal de hemel opengaan,
Komt de Heer eraan,
Heffen wij het loflied aan:
Refrein
Schriftlezing: Evangelie volgens Johannes 14:1-6 (Bijbel in gewone taal)
141Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op mij. 2In het huis
van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want Ik heb gezegd dat Ik
wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. 3En als Ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb,
kom Ik terug. Dan neem Ik jullie mee, en dan zullen jullie bij mij zijn. 4En jullie weten langs welke weg
Ik zal gaan.’ 5Toen zei Tomas: ‘Maar Heer, we weten niet eens waar U naartoe gaat! Hoe kunnen we
dan weten langs welke weg U gaat?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de Weg. Bij mij is de Waarheid, en bij mij is
het Leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. 7Als jullie mij kennen, zullen jullie
ook mijn Vader kennen. Ja, jullie kennen hem al, want jullie hebben hem gezien.’

Overweging met als thema ‘Mag ik dan bij U!’

We luisteren als meditatief moment naar ‘In My Fathers House Are Many Dwellings’ (In mijn
Vaders huis zijn vele woningen – de tekst van Johannes 14 in het Engels) uitgevoerd door Christelijk
Koor Jigdaljahu
(Terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=ASrqr076weU)

Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk bidden wij het Onze Vader

Onze Vader
Die in de hemelen 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
Gedachtenis van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn
Inleidende woorden
Gezongen gedicht ‘De mensen van voorbij’
De mensen van voorbij
Wij noemen ze hier samen
De mensen van voorbij
Wij noemen ze bij namen
Zo vlinderen zij binnen
In woorden en in zinnen
En zijn wij even bij elkaar
Aan ’t einde van het jaar
De mensen van voorbij
Zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij
Ze ijn met ons verweven
In liefde, in verhalen
Die wij zo graag herhalen
In bloemgeuren, in een lied
Dat opklinkt uit verdriet
De mensen van voorbij
Zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij

Zijn in een ander weten
Bij God mogen ze wonen
Daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij
Zijn in het licht, zijn vrij!
(Terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=H133QflEpTE)
Gedachtenismoment
- De namen van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen worden genoemd.
- Na het noemen van de naam zal één van de ambtsdragers de kaars aansteken .
Wij noemen met eerbied de naam van:
- Boudewijn Koole, overleden op 18 november 2019, in de leeftijd van 86 jaar
- Aaltje Sallomons-Klaassen, overleden op 23 januari 2020, in de leeftijd van 83 jaar
- Douwe Brouwer, overleden op 4 februari 2020, in de leeftijd van 74 jaar
- Johanna Sallomons-Kroeze, overleden op 4 februari 2020, in de leeftijd van 76 jaar
- Berend Meijer, overleden op 8 februari 2020, in de leeftijd van 89 jaar
- Jan Harms, overleden op 28 maart 2020, in de leeftijd van 88 jaar
- Felix Constantijn Bakker, overleden op 28 maart 2020, in de leeftijd van 94 jaar
- Dirk Kikkert, overleden op 9 april 2020, in de leeftijd van 51 jaar
- Lambert Nederhoed, overleden op 11 juli 2020, in de leeftijd van 89 jaar
- Jonathan Elias Hamelink, overleden op 17 oktober 2020 in de leeftijd van 15 jaar
- Alberdina van der Veen-Horneman, overleden op 20 oktober 2020 in de leeftijd van 92 jaar

- Wij ontsteken ook 1 kaars voor allen die overleden zijn, maar niet bij name worden genoemd.
- Iedereen die dat wil krijgt nu gelegenheid om hier in de kerk zittend aan tafel of thuis een
waxinelichtje voor een dierbare aan te steken. We luisteren ondertussen naar het lied ‘Als alles
duister is’.
We luisteren naar het slotlied: NLB 23b: 2 en 5
2 De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.
5 De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.
We ontvangen de zegen (staand) en luisteren naar een gezongen ‘Amen’
Allen gaan zitten
De kaarsen worden gedoofd
Ds. Zijlstra zal de aanwezigen nog kort toespreken

Op aanwijzing kunnen familieleden nu per tafel naar voren komen om eerst de gedenksteen en de
kaars in ontvangst te nemen en vervolgens de kerk te verlaten

[Als er ruimte voor is graag dit gedicht op de achterkant]
Aan de overkant
Je hebt het roer nu losgelaten,
de strijd was zwaar, de weg was lang,
nu ben je veilig aan de overzijde,
daar is geen pijn meer, wees maar niet bang!
En ginds aan de oever, daar staat Jezus,
Hij wacht je op en kijkt naar jou,
Hij wil dat je bij Hem komt wonen,
steunend op zijn Liefde en zijn Trouw.
Je hebt het roer aan Jezus nu gegeven,
Hij bracht je rustig veilig Thuis,
zie je het Licht daar ginds al schijnen?
Dat is je Eeuwig Vaderhuis!
Els Hengstman-van Olst.

