De mol

De grond beweegt. Hij is weer aan het werk.
Hij wroet en duwt de aarde naar omhoog,
door niets gestoord en vlak onder mijn oog.
Hij weet wat hij aanricht in dit perk.
Te vreemd is mij dit onderaards bestaan
dat in het donker gaat zijn blinde gang
en nooit het daglicht ziet, een leven lang:
voor deze wereld mist het elk orgaan.
Maar weet de mens die hier zijn tuin beziet
dan zelf vanwaar hij komt, waarom hij leeft?
Misschien dat ook iets hogers hém omgeeft.
Alleen, zijn blinde ogen zien het niet.
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DORPSKERK WASSENAAR
ZONDAG 4 NOVEMBER 2018
GEDACHTENIS VAN DE OVERLEDENEN

Voor alle kerkgangers bestaat de mogelijkheid om voorafgaande
aan de kerkdienst een of meer lichtjes te ontsteken, ter nagedachtenis aan hen die ons zijn ontvallen, korter of langer geleden

VOORBEREIDING
Klokluiden
Orgelspel
VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de twee kaarsen bij de opengeslagen Bijbel
-allen staanStilte
Eén kaars wordt ontstoken aan de Paaskaars ter nagedachtenis
aan allen die ons zijn ontvallen
Bariton en orgel: J.S. Bach - Bist du bei mir BWV 508
-allen gaan staanBemoediging en groet
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Vg:
Gm:
Vg:
Gm:

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Vg:

Genade zij u en vrede van
God, onze Vader en van
Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest
Amen

Gm:

Gezang 727: Gem. 1. Bariton 2 en Gem. 10

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht,
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja.
Van alle einders, van de verste kust
zullen zij vinden vrede, feest en rust,
U lovend, Vader, Zoon, heilige Geest
Halleluja, halleluja!
-allen gaan zittenKYRIË en GLORIA
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Vg:
Laten wij de Heer aanroepen om de nood van deze wereld
en zijn naam prijzen. Hij hoort de ellendige en Hij redt van de
dood.
Laat ons bidden: … Zo bidden wij samen:
Gezang 299e
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Wij herdenken bij name diegenen die ons ontvallen zijn in het
afgelopen jaar onze zijn ontvallen
-allen staanDe namen worden gelezen
Ter nagedachtenis van de overledenen wordt bij iedere genoemde
naam een kaars ontstoken aan de paaskaars.
-allen zittenBariton en orgel: J.S. Bach - Recitatief ‘Ich habe genug’ en aria
‘Schlummert ein’ BWV 82
De kinderen gaan naar de nevendienst nadat de kaars in de lantaarn is ontstoken aan de Paaskaars.
Gebed bij de opening van de Schriften
DE HEILIGE SCHRIFT
Psalm 103 gezongen door gemeente en gesproken door de voor-

ganger
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Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen,
op Israël zijn zegen uitgestort.

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.
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd ’t westen is van ’t oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.
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De mens is aan het sterven prijsgegeven,
gelijk het gras kortstondig is zijn leven,
en als een bloem die naar de zon zich keert,
maar die ten prooi valt aan de barre winden,
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.
Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
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Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Kom allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel zijn grote naam.
Hebreeën 11: 8 – 16 (uit de vertaling NBG 1951)
8Door

het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou
ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou.
9Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als
in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeërfgenamen waren van dezelfde belofte; 10want hij
verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper
en bouwmeester is.
11Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder
te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die
het beloofd had, betrouwbaar achtte. 12Daarom zijn er dan ook uit
één man, en wel een verstorvene, voortgekomen als de sterren
des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee,
dat ontelbaar is.
13In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften
verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en
begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 14Want wie zulke dingen zeggen, geven te
kennen, dat zij een vaderland zoeken. 15En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten hadden, zouden
zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; 16maar nu verlangen
zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom schaamt
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God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een
stad bereid.
Gezang 726: Bariton 1 en Gem. 5

Nu omstraalt hen het licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.
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Overdenking
Bariton en orgel Gezang 813
Vreemden zijn wij,
ooit geroepen
uitgetogen
en geen plek
waar wij al thuis zijn.
Niet voortijdig
hier geworteld
voort en verder,
niet gehecht aan
wat zich voordoet.

refrein:

Ongeziene ooit beloofde
verre verten zoeken wij
op hoop van zegen.

Spoor van mensen
door de eeuwen,
die gegaan zijn
totdat alles
eens volbracht is.
Wij die leven
wij verwachten
met wie gingen
dat de hemel
ooit zal aarden.

refrein:

Ongeziene ooit beloofde
verre verten zoeken wij
op hoop van zegen.

Waar de vrede
glanst als daglicht,
en God zelf woont
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bij de mensen
onze zon is.
Dageraad die
ons dan toekomt,
Godgegeven eindelijk zijn
wij dan thuis.

refrein:

Ongeziene ooit beloofde
verre verten zoeken wij
op hoop van zegen.

DIENST VAN DE TOEWIJDING
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel zoals 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
in eeuwigheid. Amen.
DIENST DER GAVEN
Inzameling der gaven
-allen gaan staanGezang 416: 1, 2, 3 en 4
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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 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.
Zegen
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Orgelspel

Voorganger in deze dienst is Ds Deodaat van der Boon; cantor
organist is Rijk Jansen, Muzikale medewerking wordt verleend
door bariton Job Hubatka.
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Na afloop van de dienst bent u van harte welkom om even koffie
te blijven drinken en na te praten.
Het gedicht op de voorzijde is van Carel ter Linden en is o.a. verschenen in de gedichtenbundel ‘Om een zin’, Amsterdam, januari
2008
Collectes 4 november
De diaconale collecte is voor Hospice Wassenaar. Hospice Wassenaar biedt een bijna-thuis situatie voor ongeneeslijk zieken zonder onderscheid te maken op basis van geloof, politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. In Hospice Wassenaar
ontvangen de gasten - en hun familie en vrienden - zorg, steun en
begrip van de vrijwilligers en professionele medewerkers. Zij beogen zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven
in de laatste levensfase, gezien vanuit het perspectief van de gast.
Hospice Wassenaar wil een aanvulling zijn op de reeds aanwezige
zorg voor stervenden in de regio, opdat iedereen zelf kan kiezen
welke zorg het beste bij hem of haar past. Vanuit een breder
maatschappelijk perspectief wil het hospice een bijdrage leveren
aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van
stervensbegeleiding. Het Hospice Wassenaar staat open voor iedere ongeneeslijk zieke met een levensverwachting van minder
dan drie maanden, zonder onderscheid te maken op basis van
geloofs -of politieke overtuiging, leeftijd en/ of financiële draagkracht. www.hospicewassenaar.nl
De tweede collecte is voor de uitvoering van de taken van het College van Kerkrentmeesters
De uitgangscollecte is voor de liturgieën
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