Wilhelminakerk

25 november 2018
Voorganger:
Ambtsdragers:
Lector:
Muziek:

Fred Heidinga
Elly Roorda, Pieternel Rodermond
Pieternel Rodermond
Gert Muts, orgel en piano
Pieter Smid, viool
Bernhardien de Jong (alt), zang

Muziek

‘Ach wie fluechtig, ach wie nichtig', G. Boehm

Welkom en mededelingen
OM TE BEGINNEN
SOLO

‘De gestorvene’
tekst: Ida Gerhardt; melodie: Antoine Oomen

Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan zeven maal, om met zijn tweeën te staan.
Allen gaan staan
GROET

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer! Amen

BEMOEDIGING

gezongen door de gemeente
Onze Hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

DREMPELGEBED
1

LIED
222: 1 en 2
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Allen gaan zitten
GEBED OM ONTFERMING
afsluiting: NLB 301-k, I solo, II allen
I Kyrie eleison.
II Kyrie eleison.
I Christe eleison.
II Christe eleison.
I Kyrie eleison.
II Kyrie eleison.
WOORD VAN BELOFTE
LIED
322, I solo, II allen
1. (I) Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
(II) Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.
2. (I) Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
(II) Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.
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3. (II) Zijn onvergank'lijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.
WIJ GEDENKEN
INLEIDING

op de gedachtenis

LIED
730: 1 en 2
1. Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.
2. Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.
We noemen de namen van de gemeenteleden die ons ontvielen.
SOLO

‘Litanei’
Franz Schubert

Ruhen in Frieden alle Seelen, die vollbracht ein banges Quälen,
Die vollendet süßen Traum, lebenssatt, geboren kaum,
Aus der Welt hinüber schieden: alle Seelen ruhen in Frieden!
Liebevoller Mädchen Seelen, deren Tränen nicht zu zählen,
die ein falscher Freund verließ, und die blinde Welt verstieß
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alle die von hinnen schieden, alle Seelen ruhen in Frieden!
Und die nie der Sonne lachten, unterm Mond auf Dornen
wachten,
Gott, in reinen Himmelslicht, einst zu sehn von Angesicht:
Alle die von hinnen schieden, alle Seelen ruhen in Frieden!
GEBED
Terwijl een ieder die dat wil zelf een kaarsje aan kan steken,
luistert u naar ‘Prière’, Camille Saint-Saëns voor piano en viool.
De kinderen gaan kinderen naar de nevendienst.
OM TE HOREN
GEBED

bij de opening van de Bijbel

LEZING

Genesis 23: 1-13, 17-19

LIED
103: 6 en 7
6. De mens is aan het sterven prijs gegeven,
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.
7. 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.
OVERDENKING
LIED

Iona 39
Solist vers 1, allen vers 2, 3 en 5
1. Ik was daar toen je leven aanving,
en Ik vormde je daar
door de liefde van een paar.
Ik was daar toen je leven aanbrak,
4

en zei: ‘Hier ben Ik.’
2. Ik was daar toen je zacht gewiegd werd,
warme zorg om je heen,
jij geliefde bij iedereen.
Ik was daar toen je zacht gewiegd werd,
en zei: ‘Hier ben Ik’.
3. Ik was daar toen je jong en sterk was,
soms meegaand, soms vol strijd,
zoekend naar rechtvaardigheid.
Ik was daar toen je jong en sterk was,
en zei: ‘Hier ben Ik’.
5. Ik zal zijn waar je bent of gaan zal,
tot je lijf het begeeft
en je door de dood heen leeft.
Ik zal zijn waar jij bent of gaan zal,
en zeg: ‘Hier ben Ik’.
OM TE DOEN
GEBEDEN

Voorbeden
Stil gebed en Onze Vader

COLLECTE

1e
2e

Diaconie
Kerk

De kinderen voegen zich weer bij ons en de kleinsten kunnen uit
de crèche worden opgehaald. Allen gaan staan.
SLOTLIED
766: 1 en 4
1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des levens te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend naderkomen,
een middelpunt van feest,
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.
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4. De koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.
ZEGEN

door allen beaamd met het lied:
'Vrede wens ik je toe’, Iona

Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe.
Dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.
Muziek ten uitgeleide: ‘Grand Jeu', J. Langlais
U bent van harte uitgenodigd voor de koffie/thee met
ontmoeting na de dienst in de Rank.
ACTIVITEITEN EN ONDER DE AANDACHT…

27-11 20:00 Wintergasten; ken je mij?
Gast: ds. Gerrit Olsman
29-11 10:00 Koffie- en theetafel
12:00 Zin in Soest (lunch)
20:00 Heilige onrust
30-11 20:00 Film: Down to earth
4-11 10:00 Ds. Hans Bouma

Emmakerk
Emmakerk
De Binnenhof
De Binnenhof
De Sleutel
Wilhelminakerk

voor meer informatie over activiteiten zie:
www.geloveninsoest.nl/activiteiten
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