Zondag 20 november
Geheeld menszijn

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Viering in de Ichthuskerk
20 november 2016 10.00 uur

M.m.v. Werkgroep Pastoraat
Organist: Janny Janssen - Pianist: Stephan Koridon
Predikant: Willem Marco Schut

Lied voor de dienst: 807:1, 2, 3, 5, 6
1. Een mens te zijn op aarde,
is eens voorgoed geboren zijn,
is levenslang geboortepijn.
Een mens te zijn op aarde
is leven van de wind.

2. De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

3. De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen –
maar wie is onze weg?

5. Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

6. Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet;
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.
Welkom en mededelingen
Zingen: 138:1, 2
1. U loof ik, Heer, met hart en ziel,
in eerbied kniel / ik voor U neder.
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd / ik U mijn beden.
Naar ’t heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, / ik zal U prijzen.
Gij zult, o Here, wijd en zijd
uw heerlijkheid / en trouw bewijzen.

2. Ten dage dat ik riep hebt Gij
gehoord naar mij / en kracht gegeven.
Als ik welhaast ten offer viel,
hebt Gij mijn ziel /weer doen herleven.
Al wat op aarde macht bezit,
eenmaal aanbidt / het U, o Here!
Als Gij hun ’t woord van uw verbond
met eigen mond / hebt willen leren.

Groet en bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gemeente: en nooit loslaat het werk van zijn handen
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer, in gemeenschap met de heilige Geest.
Gemeente: amen
Drempelgebed

Zingen: 281:1, 2, 3, 9, 10
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

9. Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!
Kinderen naar kindernevendienst en basiscatechese
Lezing: Matheus 5:1-12 - Bergrede
Pianospel
Gedicht door Mariëlle
Gebed om de geest
Lezing: Jesaja 60:1-9 - Het nieuwe Jeruzalem
Zingen: 902:1, 3, 5
1. Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: ‘Ach Here, hoor mij!’
En wat mij kwelt wordt klein.
Al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.
5. Wat er mij ook gebeure,
in eeuwigheid zijt Gij,
en wat ter wereld, Here,
zou scheiden U en mij?
Al tonen zich verbolgen
de groten van de tijd,
geen honger of vervolging,
niets dat mij van U scheidt.

2. De grond van mijn vertrouwen
is Christus, – in zijn bloed
is voor wie op Hem bouwen
Gods heil in overvloed.
Ik vind in eigen leven
niets lieflijks hier op aard;
wat Hij mij heeft gegeven
alleen is minnenswaard.

Preek
Zingen: 452:1, 2, 3
1. Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!
3. O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,

2. Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Gebed
Collectes
Wij gedenken wie ons lief zijn en niet meer bij ons zijn.
Wij noemen één voor één hen die ons ontvallen zijn. De familieleden of
andere nabestaanden die de kaars zullen komen aansteken mogen in
afvaardiging naar voren komen.
We noemen hen mens voor mens en dan wordt de kaars aangestoken, elke
keer één
Daarna steken we de nog niet brandende kaars aan voor al diegenen die niet
genoemd zijn en die bij name genoemd worden op verzoek van onze
gemeente:

U wordt uitgenodigd een kaarsje aan te steken, voor wie u mist,
voor wie u liefhebt.
Ondertussen horen we muziek van Haydn (CD)
Na dit gedenken bidden we staande het ‘Onze vader’

Slotlied: 753:1, 2, 3
1. Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
Zegen

De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij:
wij noemen ze bij name.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen.
De naam, een kaars, een gebaar:
zo zijn we even bij elkaar;

De mensen van voorbij;
ze blijven mét ons leven.
De mensen van voorbij;
ze zijn met ons verweven.
In liefde, verhalen,
die wij zo graag verhalen;
in bloemengeuren, in een lied,
dat opklinkt uit verdriet.

De mensen van voorbij;
wij zullen ze niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Nu mogen ze dáár wonen,
waar pijn niet meer kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht - zijn vrij.
Hanna Lam

