LITURGIE
Zondag 4 november 2018
Gedachtenisdienst
Messiaskerk Wassenaar
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Orgelspel: In Memoriam - Josef Rheinberger
Welkom en mededelingen
-

allen gaan zo mogelijk staan -

Lied 33, 7 en 8 Heil hem, die hoopt in vrees en beven
Drempelgebed
Vgr:

Gij draagt en voedt de wereld, dag aan dag
En dieper dan wij durven vermoeden, zijt Gij aanwezig
Overal waar wij gaan

Gem: Wij danken U voor die aanwezigheid
Die zo verborgen en kwetsbaar
Zo trouw en daadwerkelijk is
Vgr:

Ons lief en leed laat U niet onverschillig, God
Ons leven en geluk is U een grote zorg
En onze vrede is uw vrede
Wij danken U dat Gij zo kwetsbaar zijt in al uw mensen

Gem:

Laat ons van dag tot dag
Groeien in dit verbond
Dat nieuw en eeuwig is
Zolang wij leven
Tot in eeuwigheid

Stilte tot inkeer
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Wijding en groet
Vgr: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Vgr: Vrede zij u!
Gem: Ook met u zij de vrede van de Heer!
-

allen gaan zitten -

Gebed om ontferming
Lied 730 Heer, herinner U de namen
Gedachtenis der gestorvenen
Heer onze God,
Midden in het leven
Zijn wij door de dood omringd
Wie kan ons bijstaan
Dan Gij alleen
Onze God
Die alle macht te boven gaat
Die niet laat varen het werk van Uw handen
Aan U vertrouwen wij toe
Allen van wie wij afscheid moesten nemen
Allen om wie wij rouw dragen
Allen door wier dood ons leven
Onherroepelijk is veranderd.
Hun namen staan in uw handpalmen gegrift.
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Bij U weten wij hen veilig
Amen
Lezen van de namen en ontsteken van de kaarsen
Stilte om te gedenken
Lezing van Openbaring 21, 1-7
- allen gaan zo mogelijk staan Lied 753 Er is een land van louter licht
- allen gaan zitten Mogelijkheid om persoonlijk een gedachtenislichtje te ontsteken
U wordt verzocht via het middenpad - twee aan twee - naar de tafel te
lopen waarop de gedachtenislichtjes staan en langs de zijwand weer
naar uw zitplaats terug te keren.
Orgelspel: Wachet auf, ruft und die Stimme – J.S. Bach (Lied 749: Op,
waak op! Zo klinkt het luide)
De kinderen gaan aansluitend naar de nevendienst.
Gebed voor de zondag
Schriftlezing uit Jesaja 54, 6 t/m 10
Orgel en viool: Bist Du bei mir - J.S.Bach
Evangelielezing: Lukas 7, 11 t/m 17
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Lied 825, 8 en 10 God heeft zichzelf ons toegewend
Uitleg en verkondiging
Orgel en viool: Aria uit Suite in D-dur - J.S.Bach
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader (oecumenische tekst)
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.
Collecte
Voor Hospice Wassenaar in de eerste rondgang. In de tweede rondgang
en bij de uitgang voor de PGW.
Gedicht: Ga maar en laat los
- allen gaan zo mogelijk staan Lied 727, 1.2.3.4 Voor alle heiligen in de heerlijkheid
Zegen
Orgelspel
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Ter informatie
Voorganger: ds. N.K.Mos
Ouderlingen van dienst: mw Marianne Baaijens en dhr Frans
Lugthart
Diakenen: dhr Jisk Heslinga en dhr Jan Dalhuysen
Orgel: dhr Jaap Schothorst
Viool: dhr Lodewijk Rijfkogel
Leiding crèche: mw Annemarie Hogendoorn
Leiding kindernevendienst: mw Melody de Winter
De liturgie werd aan u uitgereikt door mw Cootje Spaans en mw
Willemien de Jong
Afbeelding voorkant: Alle Heiligen (1911) - Wassilij Kandinsky
U wordt hartelijk uitgenodigd om na afloop van de dienst na te
praten in de voorhal.
Er is koffie/thee/limonade.
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