(oecumenische woorden) 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.

Zondag 3 november 2019
Messiaskerk - Wassenaar
We gedenken hen die overleden zijn

Mededelingen en gaven
1e collecte: Hospice (Wassenaar)
2e collecte: De kerk
Bij de uitgang: Schilderwerk kerkgebouwen en pastorieën
De kinderen komen terug
Allen gaan zo mogelijk staan
Slotlied Lied 415:1,2 Zegen ons Algoede
Wegzending en zegen
Als “amen” zingen we lied 415:3

Ouderlingen, Bert van Ginkel, Jetty van Westering, Ernst van
Hoek. Diakenen, Harm Schelhaas, Coby van den Berg, Jisk
Heslinga. Orgelspel, Nico Visscher. Zang, John Mewissen.
Piano, Hetty Lugthart. Beamer, Jan Bruinsma. Verwelkoming,
Willemien de Jong en Ditte Visscher. Crêche, Henriëtte
Strating. Kinderwoorddienst, Bertine Stuijvenberg.
Voorganger, Pieter van Winden, 0612171113,
pieter@interimpredikant.nl
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“Toen zag ik”
Over dieper inzicht,
door dagen van verdriet en vreugde heen

1

Orgelspel
Welkom en Onze Hulp en Groet
Allen gaan zo mogelijk staan
Vg
Onze hulp in de Naam van de Heer
Allen die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg
Hoor ons aan eeuwige God,
Allen hoor naar ons bidden.
Vg
U, die onze vragen en antwoorden peilt,
en die onze namen schrijft in de palm van uw hand,
Allen laat ons niet los.
Vg
Wij herkennen U zo vaak niet.
Wij zochten zo vaak alleen onszelf.
Allen Heer, vergeef ons.
Vg
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw.
Allen Vernieuw uw verbond met ons.
Vg
Breng ons in het reine
met U en met elkaar,
met wat er om ons heen gebeurt in uw wereld.
Allen Zegen ons met vrede
en laat uw aanwezigheid als een licht zijn
op onze levensweg.
Amen
We zingen Lied 24:1,3
Allen gaan zitten
Gebed van de zondag

voor mensen die doen wat God wil, en die dat het
allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.
7
Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen.
Want God zal goed zijn voor hen. 8Het echte geluk is voor
mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. 9Het echte
geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij zullen
kinderen van God genoemd worden. 10Het echte geluk is voor
mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen
is Gods nieuwe wereld. 11Het echte geluk is voor jullie. Jullie
zullen het moeilijk hebben omdat je bij mij hoort. Misschien
schelden de mensen je uit, of willen ze je gevangennemen.
Misschien vertellen ze allerlei leugens over je. 12Als dat
gebeurt, moet je blij zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een
grote beloning in de hemel. De profeten van vroeger werden
net zo slecht behandeld als jullie nu.’
We zingen Lied 315:1 Heb dank, o God van alle leven
Overdenking
Orgelspel, Erbarme dich mein, o Herre Gott
J.S.Bach
We zingen Lied 91A Wie in de schaduw Gods mag wonen
Voorbeden, stil gebed
Elke intenties sluiten we zingend af met Lied 368 J

We zingen Lied 730:1,3 Heer, herinner U de namen

Gezamenlijk gebeden “Onze Vader”
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Zing voor de eeuwige dag,
zing voor Zijn komst en zeg amen.
Zing voor de Heer die ons samen,
daar al van eeuwigheid zag.
Refrein
Onder het naspel gaan de kinderen en de 12+ naar de
nevenruimten.
DIENST VAN HET WOORD
Lezing uit Romeinen 14:7-12 Niemand van ons leeft voor
zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. 8Als wij
leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij
voor de Heer. Wij horen bij onze Heer Jezus Christus, in heel
ons leven en ook als we sterven. 9Want Christus is gestorven
en opgestaan om Heer van ons allemaal te zijn. Hij is onze
Heer, zolang we leven. En hij blijft onze Heer als we gestorven
zijn. 10Zeg nooit over andere gelovigen: ‘Wat zij doen, is
verkeerd!’ En denk ook niet dat je beter bent dan andere
gelovigen. Want op een dag staan we allemaal voor Gods
troon. En dan zal God over ons rechtspreken. 11In de heilige
boeken zegt God: «Zo zeker als ik leef, alle mensen zullen
voor mij knielen en mij eren.» 12God zal ons dus allemaal
beoordelen op onze eigen daden.
We zingen Lied 961
Lezing uit Matteus 5:1-12 Toen Jezus al die mensen zag, ging
hij een berg op. Daar ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen
bij hem. 2Jezus begon zijn leerlingen uitleg te geven over de
nieuwe wereld. Hij zei:
3
‘Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig
hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 4Het echte
geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen
troosten. 5Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn.
Want aan hen zal God de aarde geven. 6Het echte geluk is
6

GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN
Ontmoeting
We deden voor het licht werd langs bevroren velden;
de rode vleugel rees reeds, maar het was nog nacht.
Opeens schoot vlak voor ons een haas voorbij,
een van ons wees met zijn hand.
Dat was lang geleden. Nu leven ze niet meer,
de haas, noch hij die naar hem wees.
O mijn liefde, waar zijn ze, waarheen gaan ze,
de flits van de hand, de lijn van de ren, het doffe geroffel –
niet uit verdriet vraag ik dit, maar uit verwondering.
Czeslaw Milosz
We noemen de namen
15 november Carl Friedrich Hermann Hünicke 88 jaar
18 november Teunis Cornelis de Wit
74 jaar
3 januari
Maya Rebecca Ariadne Mulder 68 jaar
29 januari
Cornelis Johannes Kroon
80 jaar
30 januari
Mecheltje Goedhart-de Jong 91 jaar
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.
18 februari
22 februari
4 maart
12 maart

Cornelis van Santen
85 jaar
Arie Pieter Koolschijn
76 jaar
Geertrui van Polanen-Stikkelorum
95 jaar
Margaretha Schouten-Vlieg
80 jaar
3

2

De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
27 mei

Dorothea Juliana Laurentia van ZantenPlatteel
72 jaar
24 juli
Greta Borra-Maas
84 jaar
12 september Petronella Maria Broere-Gelauf 89 jaar
12 oktober
Nicolaas Toet
88 jaar
En één licht ontsteken wij voor die ene, of van die velen
van wie wij de naam altijd in het hart dragen.
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.
(De mensen van voorbij. Gedicht van Hanna Lam (1928-1988))
John Mewissen zingt lied 963, Alleen de liefde kent jouw
stem
We lezen Openbaring 21 1Toen zag ik een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren
verdwenen, en ook de zee was er niet meer.
4

Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden
komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God
vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft
voor haar bruidegom.
3
Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die
zei: ‘Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen
wonen. De mensen zullen zijn volk zijn, en hij zal hun God
zijn. 4Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven,
en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van
vroeger is verdwenen.’
5
God, die op zijn troon zat, zei: ‘Ik maak alles nieuw.’
Orgelspel, Wachet auf ruft uns die Stimme
J.S.Bach
Tijdens het orgelspel kan ieder die dat wil naar voren komen
om een kaarsje aan te steken en een plek te geven op de
gedachtenistafel.
Als afsluiting van de gedachtenis zingen we “Nu gaan de
bloemen nog dood”
Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder,
water en zonder brood.
Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Daar is geen zon en geen maan,
daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten,
vol van Zijn heerlijkheid staan.
Refrein
5

