Eeuwigheidszondag

Orde van dienst voor
zondag 26 november 2017
aanvang 10.00 uur
De Hoeksteen, Capelle aan den IJssel
Rivierweg 15
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt
naar het punt daar waar de liefde begint.
Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde.
Liselore Gerritsen

Welkom
Lied 287: 1 en 2 (staande gezongen)
1.Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede
wie in voor of tegenspoed zegen zoekt, mag binnentreden
bij de Heer zijn wij hier thuis kind aan huis
2. Rond het boek van zijn verbond noemen wij elkaar bij
name
roepen wij met hart en mond levenswoorden: ja en amen als de kerk van liefde leest is het feest!
Stilte, bemoediging, groet en drempelgebed
Lied 287: 5 (staande gezongen)
5.Rond het licht dat leven doet groeten wij elkaar met vrede
Paaslicht staal ons tegemoet, zegen wie uw liefde delen,licht dat dit geheim behoedt: God is goed
Gebed om ontferming
Lied 1005 1, 2 en 5
1. Zoekend naar licht hier in het duister
zoeken wij U waarheid en kracht
Maak ons uw volk, heilig vol luister
schijn in de donkere nacht
refrein:
Christus ons licht, schijn door ons heen,
schijn door het duister
Christus ons licht schijn ook vandaag hier in uw huis
2. zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord
spreek door ons heen tot de verdrukten
zo wordt uw stem gehoord
refrein:
4. Zoekend naar troost zijn velen dakloos

zoekend naar warmte zijn velen koud
Maak ons een huis van levende stenen
schuilplaats door U gebouwd.
refrein:
Kinderlied
1. Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm tekeer
leg maar gewoon je hand in die van onze Heer
3. Je hoeft niet bang te zijn al gaan de lichten uit
God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit.
Gebed bij de opening van het Woord
De kinderen mogen naar hun eigen ruimte.
1e schriftlezing: 1 Korinthiërs 13: 1 – 13
2e schriftlezing: Johannes 8: 12
Lied 653: 4
4. Gij zijt het licht van God gegeven
een zon die nog haar stralen spreidt
wanneer het nacht wordt in ons leven
wanneer het nacht wordt in de tijd
O licht der wereld zie er is
voor wie U kent geen duisternis.
Verkondiging
Lied 982: 1,2 en 3 (melodie: wat de toekomst brengen moge)
1. In de bloembol is de krokus
In de pit de appelboom
In de pop huist een belofte:
Vlinders fladderen straks rond.
In de koude van de winter
Groeit de lente ondergronds
nog verborgen tot het uitkomt

God ziet naar zijn schepping om.
Elke stilte kent zijn zingen
Zoekt naar woord en melodie
ieder duister wacht een morgen
in dat licht is alles nieuw.
Het verleden bergt de toekomst
wat die brengt, je weet het niet
nog verborgen tot het uitkomt
God alleen herschept en ziet
In ons einde is de aanvang
In de tijd oneindigheid
In de twijfel ligt geloven
In ons leven eeuwigheid
In de dood het nieuwe leven
Overwonnen alle strijd
Nog verborgen tot het uitkomt
God alleen herkent die tijd.
Inzameling gaven
Uitleg bloemschikking
Gedicht Sytze de Vries
Zoals door alle duister heen
verlangen naar de morgen groeit
zo wachten wij op U
Hier vieren wij de hoop
de liefde, het geloof,
en wachten wij op U
Hier leven wij het licht
de nieuwe dag

de opstanding, een nieuw
begin van leven
en wachten wij op U
Muziek: Landelijke miniaturen, B. vd Stigtenhorst Meijer
Wij noemen de namen van onze overleden gemeenteleden
en ontsteken ter nagedachtenis aan hen een kaars.
Op de fluit zullen Taizéliederen worden gespeeld
In 2017 zijn ons ontvallen:
2 januari
66 jaar
Margot Jacobina Hendrika van der Heiden – Bouwman
11 februari
67 jaar
Constantinus Johannes Maria Martens
25 februari

73 jaar
Hermina van der Klis

4 maart

87 jaar
Leendert Benjamin Suurland

11 april

85 jaar
Willem Huibert Friederich

21 april

85 jaar
Gerardus Willem de Heer

19 april

93 jaar
Jacomina Elisabeth Leijdekkers

8 mei

79 jaar
Wiebe Zeilstra

5 juli

90 jaar
Wietske Suurland – de Jong

22 september

93 jaar
Cornelis Rechtuijt

15 oktober

89 jaar
Cornelia Helena Pronk

Lied 730: 1 en 2
1.Heer herinner U de namen
Van hen die gestorven zijn
en herinner hoe 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 liggend 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
Eén kaars wordt aangestoken voor aangedragen namen
Lied 727: 1, 2 en 3
1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd
zij Uw naam lof o Jezus te allen tijd
Halleluja, halleluja

2. Gij waart hun rots hun burg en al hun macht
Gij Heer hun loods en licht in storm en nacht
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht
Halleluja Halleluja
3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reesd werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd
halleluja, halleluja
Iedereen die iemand wil gedenken van nu of van langer
geleden mag naar voren komen en een lichtje branden
terwijl wij zingen:
Taizé 20: als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft, als alles
duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer
dooft, een vuur dat nooit meer dooft. (herhalen)
Muziek: Jesus bleibet meine Freude, J.S. Bach
Dankgebed, voorbede en 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

Slotlied 416: 1,2 3 en 4
1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4.Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zending en Zegen beantwoord met gezongen Amen
Orgelspel tijdens het uitgaan
Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
Dora Hoekstra – Olthof
organist:
Jaap Bremmer
Dwarsfluit:
Mirjam van der Maas

