Zondag 25 november
Eeuwigheidszondag
voorgangers: ds. Iemke Epema
ds. Elly Urban
organist: Jan Willem Altelaar
zang: Willemien de Bruin, Jannet Loode,
Felicia van der Maden en Cora Straatman
Piano: Geeske Koopman en Nel van der Maden

VOORBEREIDING
Orgelspel onder stilte: Herr Christ der einig
Gottes Sohn van D. Buxtehude.

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken
Intochtslied (allen gaan staan): Lied 281
vs 1,2 en 3
Bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: God wij komen hier met ons verdriet
en met ons verlangen
a: ZIE ONS AAN
v: Doe Uw licht over ons schijnen
a: AMEN
Zingen: Lied 281 vs 4 en 5
(daarna gaan allen zitten)
SCHRIFT
Groet v: De Heer zal bij u zijn
a: DE HEER ZAL U BEWAREN
Gebed bij de opening van de Schrift:
Lied 331, 1x vrouwen, 1x mannen, 1 x allen
Met de kinderen
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Zingen: Veel te geven
Lezing: Romeinen 14 vs 7 t/m 13
Zingen: Lied 653 vs 1,2 en 4
Overdenking
Zingen Lied 952
Terugkomst eerste groep kinderen onder naspel
GEDENKEN
Inleidende woorden
Na het noemen van een naam kunnen
familieleden naar voren komen en een lichtje
aansteken dat is ontstoken aan het licht van de
Paaskaars. Een laatste lichtje steken we aan voor
wie niet genoemd zijn.

Moment van stilte
Pianospel: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit
van J.S. Bach - Terugkomst tweede groep
kinderen terwijl de namen worden geschreven.
De lichten voor de tafels worden aangestoken
onder het zingen van Lied 199 in beurtzang.
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Er is gelegenheid voor ieder die dat wil om een
kaartje met een naam erop geschreven naar één
van de tafels te brengen en in een houder te
plaatsen. U kunt via het middenpad naar voren of
naar achteren en via het zijpad weer terug lopen.
Miserere - J.P. Sweelinck
Hebe deine Augen auf - Felix Mendelssohn Bartholdy
Die Capelle - R. Schumann
Wandl’ ich in dem Wald des Abends - Fanny Hensel
Miserere - J.P. Sweelinck

GEBEDEN EN GAVEN
Aandachtsboek
Dankgebed, Voorbeden,
Stil gebed, Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 919 vs 1 en 4 (staande)
Zegen v:……….

a: AMEN

Uitleidend orgelspel: Preludium en Fuga in e
mineur van J.S. Bach

In deze dienst kunnen foto's en beeldmateriaal
gemaakt worden. Heeft u hierover vragen of
opmerkingen, meldt u zich dan na afloop bij de
ouderling van dienst.
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