MET ALLE HEILIGEN EN ALLE ZIELEN

Gedachtenis van de overledenen

Laurentiuskerk, zondag 7 november 2021
Protestantse Gemeente Ginneken

Omslag:
Over de heilige Apollinaris (waarschijnlijk gestorven in 179) weten we
maar weinig. De legende wil dat hij er tegenover keizer Marcus Aurelius
op wees dat een recente overwinning van diens leger mee te danken was
aan het twaalfde legioen, dat grotendeels uit christenen bestond. Door
hun gevechtskracht én door hun gebeden was de overwinning behaald,
zou Apollinaris hebben betoogd.
Op dit mozaïek in de absis van de aan hem gewijde basiliek in Classe (bij
Ravenna) zien we Apollinaris biddend te midden van zijn gemeente, die is
afgebeeld als witte lammeren.

INTREDE
KLOKGELUI
ORGELSPEL Improvisatie bij Psalm 33
STILTE
Met het licht van de Paaskaars, het Licht van Christus, worden de kaarsen op de
avondmaalstafel ontstoken
Bij de eerste tonen van het orgel gaan allen staan
INTROITUSVERS

I. cantorij; II. allen

PSALM 33: 2 en 8

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
voorganger
allen

uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest
Amen
Genade zij u en vrede
van God, onze Vader en van Jezus Christus, de Heer.
Amen

v.
a.

Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Heer, onze God,
wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
onze wil uw kracht,
onze ziel uw vrede.
Neem Gij ons leven in uw hand
en reinig ons van ongerechtigheid.
… gebedsstilte …
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten. Amen.
Laten wij op deze dag van gedenken
de Heer om ontferming aanroepen
en zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid is zonder einde
….

KYRIE EN GLORIA Lied 713
cantorij
1 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
om alle goede dingen
halleluja,
al zijn wij vreemdelingen
in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen
halleluja.

cantorij
3 Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in ’t land van vuur en oven,
in ’t land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

allen
2 Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

allen
5 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

allen blijven staan

GEBED VAN DE ZONDAG

v.

Heilige God, als wij gedenken
al uw heiligen,
de grote en de kleine mensen
die ons zijn voorgegaan
op de wegen van uw licht,
wil ons dan door hen bemoedigen
om tot het einde toe
uw weg te gaan,
uw heil te zoeken
en uw Naam hoog te houden.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U in de eenheid van de heilige Geest
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
Amen. (gezongen)
allen zitten

DE HEILIGE SCHRIFT
PROFETEN Jeremia 50, 4-7
v.
U loven wij, o God,
a.
in eeuwigheid. Amen (gezongen)
ANTWOORDPSALM 149: 1 en 3

3 De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.

Wees verheugd, die de Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijs dan zijn naam bij dag en nacht
en roem zijn grote macht.

EPISTEL 1 Petrus 2, 11-25
l.
Zo spreekt de Heer
a.
Wij danken God!
v

Wij horen de woorden van het heilig Evangelie volgens Johannes.
allen staan

HALLELUJA

Lied 727

cantorij: 1,2
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!

allen: 7,9
7 Rood is de avond als het zonlicht daalt;
ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald,
God, die de moede strijders binnenhaalt.
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!

9 Daar is de koning als een jonge held!
Hem komen allen tegemoet gesneld
van vreugde stralend, scharen ongeteld.
Halleluja, halleluja.

EVANGELIE Johannes 10,1-6
v.
Woord van de Levende God.

allen zitten

VERKONDIGING
GELOOFSBELIJDENIS Lied 342 (staande)
allen

cantorij
2 En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

cantorij
4 Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

allen
3 Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

allen
5 Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

GAVEN, GEDACHTENIS EN GEBEDEN
MEDEDELINGEN
Bestemming collectes (bij de uitgang): 1. Diaconie; 2. Tools to work; 3. Deze
gemeente
MUSICA PRO DEO
Cantorij: ‘Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen’ (muziek: J.S. Bach)
GEDACHTENIS VAN DE GESTORVENEN

We noemen de namen van hen die in het afgelopen jaar in de kring van deze
gemeente zijn gestorven. Bij iedere naam ontsteken de diakenen aan de
Paaskaars een gedachteniskaars.
Daarna is er voor ieder die dat wenst gelegenheid om zelf een naaste te
gedenken die nog niet genoemd is. U kunt naar voren komen, waar een
diaken klaar staat om een kaars aan te reiken.
Intussen zingt de cantorij twee liederen:
Vergeet niet hoe wij heten:
naar u zijn wij genoemd.
Zoudt gij ons niet meer weten
dan waren wij gedoemd
te sterven aan uw leven;
maar zo gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblik gegeven,
een paasdag die ons wenkt.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot u, want in uw heden
bewaart gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
gij zult ze blijven spreken
tot die Dag aan zal breken
waarop het wachten is.

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.
‘Gelukkig de armen van geest’ (Matteüs 5,3-10, lied 989)

VOORBEDE

I: voorzang; II: allen

De intenties worden telkens besloten met:
v.
Zo bidden wij:
a.
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!
STIL GEBED
SLOTGEBED

besloten met:
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
in eeuwigheid. Amen.
.

HEENZENDING EN ZEGEN
SLOTLIED 725 (staande)
cantorij
1 Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem!

cantorij
3 Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd

allen
2 O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in ’t zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!

allen
4 Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

ZEGEN
beantwoord met Amen (driemaal, gezongen)
ORGELSPEL
Fuga c-moll, Johann Sebastian Bach
* * *
Aansluitend op deze dienst bent u hartelijk welkom in huis Mariëndal waar
gelegenheid is om elkaar te ontmoeten. Bent u vandaag voor het eerst? We
maken graag kennis!

Colofon bij deze dienst
Voorganger ds. Eward Postma
Ouderling
Gerlof Bosma
Diaken
Ingeborg Haspels
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Arie Eikelboom
Koster
Ingeborg Haspels
m.m.v. de cantorij onder leiding van Gijs van Spankeren
De gezongen onderdelen komen uit Liedboek (licentienr. L20998).

Agenda
Vandaag, 16.00 uur, Bach in Ginneken – concert in deze kerk (zie volgende pagina)
Zondag 14 november, 10.00 uur, Dienst van de Schrift en Maaltijd van de Heer
Voorganger: ds. Niels den Toom

BACH IN GINNEKEN
Vanmiddag vindt de tweede editie van Bach in Ginneken plaats. Dit initiatief
van een werkgroep van de stichting Vrienden van de Protestantse
Laurentiuskerk, wordt door onze gemeente royaal ondersteund: we hopen
dat het een mooie traditie wordt.
Op het programma staan vandaag stukken die de thematiek van Allerheiligen
en het gedenken van de overledenen omspelen:
Koraalvoorspel (orgel) Vor deinen Thron tret ich hiermit (J.S. Bach);
Ich weisz dass mein Erlöser lebt (Joh. Michael Bach);
Wie lieblich sind deine Wohnungen (A. Hammerschmidt);
Nun lob’mein’Seel den Herren (J.S. Bach);
Seelich sind die Toten (H. Schü tz);
Fantasie voor viool (G.Ph. Telemann); en tenslotte
de cantate Aus der Tiefen ruf ich, Herr, zu dir (J.S. Bach).
Koor, solisten en orkest staan onder leiding van Ruben de Grauw. Wij zijn blij
dat we in nauwe samenwerking met de dirigent zoveel zangers en musici
bereid hebben gevonden om op hoog niveau te komen zingen en musiceren.
Een verrijking voor Ginneken!
Het concert begint om 16.00 uur. De toegangsprijs is 15,00 euro, inclusief
een consumptie na afloop bij de nazit in Mariëndal.
Bij de ingang zal naar de QR-code van de Coronacheckapp worden gevraagd.
Vanwege de recente overheidsmaatregelen is er daarnaast het verzoek om bij
het in- en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen.

