Moment van stilte en inkeer

Orde van dienst 21
november 2021
Oude of Martinikerk te
Voorburg
- Eeuwigheidszondag Voorganger:

Ds. Leneke Marchand, ds.
Giel Schormans

Ouderling van dienst: Femke Verdoes-Heijnis
Lector:

Mariska Koning-Roozendaal

Organist:

Jan Droogers

Muzikale leiding:

Hans Houtman

m.m.v. enkele sopranen van de Mariannecantorij

Intochtslied: Psalm 139:1,4 (Heer, die mij ziet)
(staande; men blijve zo mogelijk staan tot na
bemoediging en groet)
Bemoediging:
Voorganger:
Heer,
Allen:
v.:
a.:

Onze hulp is in de naam van de
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn
handen

(Apostolische) Groet:
v.:
Genade zij u en vrede van God,
onze
vader en van Christus Jezus, onze
Heer
a.:
Amen
allen gaan zitten

Van harte welkom in deze dienst, waarin wij de leden
van onze gemeente die het afgelopen jaar gestorven
zijn gedenken.
* Op deze orde van dienst, een soort programma van
de kerkdienst, is te lezen wat er gaat gebeuren.
* De liederen worden geprojecteerd op de muur
* De kinderen hebben (alleen) deze zondag gedurende
de hele dienst, kinderdienst in de Voorhof. Zij oefenen
het kerstspel.
* Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de
gastheren/gastvrouwen. Zij zijn te herkennen aan een
badge.
* Na afloop kunt u op aanwijzingen van de ouderling rij
voor rij naar voren komen, om de kaars te ontvangen.

Inleiding op de dienst
Gebed om ontferming, aansluitend glorialied LB
657: allen 1, cantorij 2, allen 4 (Zolang wij
ademhalen)
Gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest
Schriftlezing: Jesaja 60: 1-11; 17-22
Zingen: LB 513 (God heeft het eerste woord) in
wisselzang cantorij 1, allen 2, cantorij 3, allen 4
Schriftlezing: Openbaring 1: 1-8
Sopranen: Pie Jesu, Faure

De liturgische schikking van deze zondag:

Preek: ‘Ik ben de alfa en de omega’
De ronde vorm staat symbool voor de cirkel van het
leven, van de geboorte tot het graf, van het begin tot
het einde. Ook voor de omhelzing van God, waarin
ons leven is geborgen.

Muziek: In Paradisum, Faure
***
Inleiding op de gedachtenis

Hij is ook de kern, de spil waarom ons leven draait.
Rondom het wiel zijn kleine witte bloemetjes
gebonden, als een wolk van herinneren.
Rozenbottels symboliseren dat het verlies van een
naaste pijn doet en herinneringen soms ook scherp
kunnen zijn. Witte pluimen staan voor mooie
herinneringen die wij koesteren, die ons kunnen
helpen ons verdriet te dragen.
Witte rozen vormen het hart van de schikking. Zij
verwijzen naar de liefde: Gods liefde voor ons mensen,
onze liefde voor wie zijn gestorven. Ze staan ook voor
de schoonheid, de kostbaarheid, de kwetsbaarheid en
de vergankelijkheid van het leven.

Muziek voor aanvang van de dienst

Zingen: Heer, herinner U de namen:1 (melodie LB
730, tekst Kees van der Zwaard)
Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.
Gedachtenis van de overledenen
De cantorij zingt na het noemen van een aantal
namen:

Christus Verlosser, Zoon van de Vader, geef ons
Heer uw vrede
aansluitend de gemeente 2 maal.
Zingen: Heer, herinner U de namen: 4 (melodie LB
730, tekst Kees van der Zwaard)
God, gedenk de vele aardse
tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze
in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels,
die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden
en gebruiken voor uw stad.
Ten slotte ontsteken we twee extra kaarsen. De
eerste daarvan is voor vluchtelingen, die zijn
gestorven op hun weg naar Europa1. De tweede
kaars is voor allen wier namen niet genoemd zijn en
die we persoonlijk in onze herinnering met ons mee
dragen.
Lofzang LB 727: cantorij 1,allen 4 (Voor alle
heil’gen)
Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze
Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw
naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo 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.
Moment van delen: aankondiging collecte en
mededelingen door ouderling. Muziek terwijl er
gelegenheid voor digitaal geven is.
Zingen (staande) LB 754: cantorij 2, allen 3 (Liefde
Gods, melodie HH 516)

MEDEDELINGEN
Collecten
De diaconale collecte is voor Exodus. Een
professionele nazorgorganisatie die ex-gevangenen
ondersteunt en begeleidt bij de integratie in de
samenleving.
De tweede collecte is voor de kerk: voor salarissen,
onderhoud, energie, etc.
U kunt digitaal geven via de kerkapp, via
onderstaande rekeningnummers of QR-code. Bij
de uitgang kunt een bijdrage geven in de mand
Geven door
overmaken aan
diaconie
NL27 INGB 0000
2619 19 t.n.v.
Diaconie Protestantse
Gemeente, onder
vermelding van “Gift
collecten tijdens
CORONA”.
Geven door
overmaken aan de kerk
NL87 ABNA 0516 6115 85 t.n.v. Protestantse
Gemeente Voorburg, onder vermelding van “Gift
collecten tijdens CORONA”.
Gebedsmoment PGV toekomstbestendig:
Woensdagavond van 19.15-19.45 uur in deze kerk
Kerstengelen
Wilt u zelf een Kerstengel zijn voor een ander of kent u
iemand die een Kerstengel verdient? Meld diegene
dan voor 29 november aan door de gegevens te
mailen naar kerstengelmartini@gmail.com. Voor meer
info: zie nieuwsbrief of website
Ambtsdragersverkiezingen
Namen van mogelijke kandidaten voor het ambt van
ouderling of diaken kunt u tot 28 november indienen bij
onze scriba Melinda Hartevelt-Breugom.
Deadline KerkmagaZIN Proef!
De laatste editie van 2021, nr. 8, verschijnt op 17
december. Deadline voor de kopij is 29 november. Let
op: dit nummer geldt voor de periode t/m 11 maart!

Zegen
Allen: Amen
Muziek na de dienst:
De kerkenraad wenst u en jullie een goede zondag!

1

44.000 mensen stierven tussen 2014 en 2020 aan de Europese
grenzen; verdronken in de Middellandse Zee, de Evros of het
Kanaal. Of bevroren in de bergen van de Balkan en de
Alpen. Afgelopen juni noemden we in de Oude Kerk dagelijks 7

Meer informatie:
www.oudekerkvoorburg.nl
facebook.com/martinigemeentevoorburg
www.protestantsegemeentevoorburg.nl
Ds. Leneke Marchand hmmarchand@hotmail.com
Ds. Giel Schormans wfschormans@hotmail.com

namen (optellende naar 100) van mensen die zijn omgekomen. In
de kerktuin verschenen kleine monumentjes, die deel werden van
een groot gedenkteken op het Scheveningse strand. Vandaag
ontsteken we ook een kaars voor deze mensen.

