Orde van dienst
voor zondag 20 november 2022
Eeuwigheidszondag

Protestantse Gemeente Mariëngaarde
Sint Maartenkerk Hallum
Vandaag is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We staan stil bij
tijd en eeuwigheid, en gedenken in een bijzondere dienst diegenen die in het afgelopen
kerkelijk jaar uit ons midden zijn overleden. Wij zullen hun namen in dankbaarheid noemen
en hen in lied en gebed gedenken.
Bij de bloemschikking
Op het doophek staan de gedachteniskaarsen. Als herinnering aan wie het afgelopen jaar zijn
overleden. Daarbij de witte steentjes waarop hun namen staan geschreven. Achter de kaarsen
zien we de hartvorm: we gedenken hen die we lief hadden, en zij en wij zijn geborgen in
Gods liefde.
Naast grijs, dat verbeeldt hoe alle kleuren kunnen verbleken bij gemis en rouw, is er ook
kleur. Omdat Gods liefde en trouw ons leven willen blijven kleuren, dwars door alles heen.
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Orgelspel ‘Erbarm’ Dich mein, o Herre Gott’ van J.S.Bach
Moment van stille voorbereiding
Binnenkomst kerkenraad
De liturgische klok wordt verzet en de tafelkaarsen worden aangestoken
Welkom
Gemeente gaat staan
Intochtslied NLB 283
1.

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

2.

En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon

3.

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe

4.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

5.

Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee

Een moment om stil te worden voor God
Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:
Die trouw is aan wat Hij begon
G: in leven en in sterven, ja, tot in eeuwigheid.
V:

G:

Genade en vrede voor u en voor jou
van God die ons liefdevol omringt
van Jezus Christus die ons bestaan deelt
en van de Geest die ons kracht geeft
Amen

Gemeente gaat zitten

We luisteren naar ‘Grijs’, geschreven door Nielson, gezongen door Jaap Reesema
Alles is veranderd
Alles is hetzelfde
Alles is kapot
Alles doet het nog
Alles staat stil
Alles gaat door alles heen
Er is niets meer dat ik zeker weet

Blauw was de lucht waar ik onder sliep
Groen was het gras waar ik over liep
Er konden wolken vol zorgen zijn
Uiteindelijk dreven ze toch voorbij
Ik ben op zoek naar de rode draad
Iets wat het allemaal logisch maakt
Ik wil weer zien zoals ik zag
Toen ik jou nog had
Want alles is grijs, allеs is grijs.
Blauw was de lucht waar ik onder sliep
Groen was het gras waar ik over liep
Er konden wolken vol zorgen zijn
Uiteindelijk dreven ze toch voorbij
Ik ben op zoek naar de rode draad
Iets wat het allemaal logisch maakt
Ik wil weer zien zoals ik zag
Toen ik jou nog had
Want alles is grijs, alles is grijs

Alles heeft een datum
Alles is oneindig
Allеs is alles, behalve te rijmen met
Dat jij niet meer bij me bent
Want ik kan de zon wel zien
Maar ik voel de warmte niet
De wereld draait nog steeds voor mij
Maar ze is haar kleuren kwijt

Ik ben op zoek naar de rode draad
Iets wat het allemaal logisch maakt
Ik wil weer zien zoals ik zag
Toen ik jou nog had
Want alles is grijs

Gebed
Zingen ‘Wa joech de reinbôge al dy kleuren?’
Wa joech de reinbôg' al dy kleuren?
Wa joech de see safolle sâlt?
Wa joech oan alle blommen geuren?
Wa makke jong en âld?

Wa stoppe kjeld yn elke snieflok?
Wa joech de angel oan de bij?
Wa joech de hoarnen oan de stienbok?
Wa makke dy en my?

Wa makke slak en kakkerlak?
Wa makke mot en kat en rot?
Wa makke skries en snip en ljip?
Wa hat ús dat jûn?

Wa joech de strielen oan de sinne?
Wa joech de moanne oan de nacht?
Wa liet it stjerreljocht begjinne?
Wa hat dat betocht?

Wa joech de stikelbaarch syn stikels?
Wa makke eksters wyt en swart?
Wa die de beammen yn de ikels?
't Is net samar bard!

Wa makke lân en sân en strân?
Wa makke klaaigrun, greid' en reid?
Wa makke wyn en sinneskyn?
God hat ús dat jûn!

Gesprek met de kinderen, die daarna naar de bernetsjinst gaan
Schriftlezing Prediker 12: 1 – 8

Wij zingen Psalm 71b: 1 en 2
(tekst Margryt Poortstra, melodie ‘Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken’)
1. Mijn leven lang was U mijn hoeder,
nu knaagt de twijfel aan mijn ziel.
U was mijn vader en mijn moeder,
U was er altijd als ik viel.
Nu sleep ik mij soms door de dagen,
met moeite kom ik door de tijd.
Ik voel me broos en lamgeslagen.
Bied mij ook nu uw veiligheid.

2. Mijn grijsheid is tot grauw verworden,
en schor mijn stem van bang geklaag.
U roept me troostend tot de orde:
nabij bent U tot aan vandaag.
Hoe zou U mij zomaar vergeten,
U, Ene, die mij altijd droeg?
Nog zult U, Rots, mijn houvast heten.
Uw Naam is mij aan ’t eind genoeg.

Schriftlezing Romeinen 8: 35-39
Wij zingen Psalm 71b: 3
3.

Nu wil ik van uw trouw verhalen
aan iedereen die na mij komt.
Ik zing het uit in alle talen,
zodat de klank van ’t kwaad verstomt.
U was er in mijn kinderjaren
en hielp me door verdriet en pijn.
Ook nu mag ik uw kracht ervaren.
U hebt gezegd: Ik zal er zijn.

Overdenking
Wij zingen 'Regenbooglied'
(tekst A.C. Bronswijk, melodie ‘Wat de toekomst brengen moge’)
1.

Wie gebogen zijn als bomen
die zich krommen op de wind,
wie vergeefse dromen dromen
en beangst zijn als een kind,
worden overspoeld met kleuren
zeven keren aangeraakt
door de boog van God de Vader,
die de mensen mensen maakt.

2.

Wie gebogen is op aarde
en het zout van tranen kent,
wie in nacht geen dag ontwaarde
en het licht haast was ontwend,
krijgt een handdruk van de hemel,
ereboog van hoop en moed,
teken van Gods trouw aan mensen.
Ja, Zijn liefde doet ons goed.

GEDACHTENIS VAN WIE ONS ZIJN VOORGEGAAN
Lied ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
Frida:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Frida:

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

Allen:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Frida:

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Allen:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Wij steken een kaars aan ter gedachtenis aan allen die ons zijn voorgegaan
Wij noemen de namen van wie uit onze gemeente overleden in het afgelopen jaar en
steken voor hen een kaars aan
Ebel Berend Everts
overleden op 22 november 2021, 67 jaar
Tjeerd Gardenier
overleden op 17 december 2021, 76 jaar
Age Auke Jongbloed
overleden op 10 januari 2022, 71 jaar
Lijsbeth Hoitinga-Stienstra
overleden op 11 januari 2022, 75 jaar
Grietje van der Meer- de Haan
overleden op 21 februari 2022, 91 jaar
Hendrik Spoelstra
overleden op 4 juli 2022, 81 jaar
Japke Wietske Kooistra-van der Velde
overleden op 25 juli 2022, 84 jaar
Marije Jansen
overleden op 14 augustus 2022, 38 jaar
Anne Siep Soepboer
overleden op 20 augustus 2022, 75 jaar
Maaike Soepboer-Talsma
overleden op 1 oktober 2022, 97 jaar
Trijntje Wiersma-Kramer
overleden op 16 oktober 2022, 93 jaar
Moment van stilte

Muziek ‘Voor wie gestorven is’ uit Eva’s Lied
We noemen de namen die mensen bij het aansteken van de lichtjes van gedenken
hebben opgeschreven
We zingen ‘Ik zal er zijn’ (Sela)
Frida:

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Allen:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Gebeden, die wij afsluiten met stil gebed en het gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel als zo 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.
Inzameling van de gaven
1.
Diaconaat
2.
Kerk
Slotlied (staande) NLB 634 U zij de glorie
1.

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menslijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

2.

Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen, beantwoord met het zingen van ‘Amen, amen, amen’

V:

G:

Zo mogen wij gaan met de zegen van onze God, die ons vrede geeft.
Vrede ondanks onze tranen, vrede ondanks ons gemis,
vrede met ons leven voor Zijn aangezicht.
Zegen en vrede, die kleur aan ons leven geven
in de verwachting van de toekomst van onze Heer.
Zo zegene ons God.
Amen, amen, amen
De naasten van de genoemde overledenen mogen het steentje en de kaars mee naar huis nemen.

Na de dienst drinken we samen koffie, hier in de Sint Maartenkerk. Welkom!
Voor wie gestorven is
Blijf geborgen in je naam,
Wees als een mens gezegend.
Om wat je hebt gedaan,
om wat is nagelaten.
Wat soms is misgegaan,
de scherven die je maakte.
Onvermijdelijke pijn
voor wie mensen moeten zijn.
Blijf geborgen in je naam,
Wees als een mens gezegend.
Om je vasthoudendheid,
om angsten in het donker.
De pijnen in je lijf, en je geloof in morgen.
Wisselvallig is het tij
voor wie mensen kunnen zijn.
Blijf geborgen in je naam.
Wees als een mens gezegend,
om wie je hebt getroost,
gedragen in gedachten.
Je liefde en je hoop,
de keren dat je lachte.
Alle zegening en heil
van wie mensen mogen zijn.
Blijf geborgen in je naam
Wees als een mens gezegend,
om heel je reisverhaal
met alle mensenfouten.
Om vriendschap en begrip,en ongeschokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd
van de naam 'Ik zal er zijn'.
Blijf geborgen in je naam
Wees als een mens gezegend
Uit: Eva’s Lied

