22 november 2020
Welkom in het Kerkcentrum Holy!
Zondag

: Eeuwigheidszondag

Kleur

:

Voorgangers :

wit
ds. Hugo Habekotté
Petra Nijboer
Loes Hössen

Muzikale medewerking:
Piet George Klootwijk (orgel/piano)
Jaap van Toor (zang)

De bloemen gaan ter bemoediging naar de heer Maarten van der Schaft, Willem
Frederikstraat 52
Uw gaven zijn vandaag bestemd voor:
1.
Diaconie
2.
Toerusting plaatselijk wijkpastoraat
U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnr. (IBAN) NL68 RABO 0373 7394 43
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Vlaardingen, onder vermelding van de datum
van deze zondag. De opbrengst zal over beide doelen voor deze zondag gelijk worden
verdeeld.
Volgende week is onze voorganger ds. Hugo M. Habekotté.
Wilt u de viering van 29 november bijwonen, dan kunt u zich opgeven via de link op
onze website: www.pknvlaardingenholy.nl. Volg de aanwijzingen op het scherm. Ook
kunt u zich melden bij Corrie van Dorp (010-4740266). Opgeven kan tot zaterdag
16:00 uur. Daarna krijgt u bericht of u de viering kunt bijwonen.

De kindernevendienst wordt voorlopig online gehouden. In verbondenheid met hen steken we aan het begin
van de dienst nevendienst-kaars(en) aan.
Deze dienst kan live of op een later tijdstip gevolgd worden via www.pknvlaardingenholy.nl. Tevens is er een
DVD of USB stick van de viering beschikbaar. Informatie : Bram van der Borden, telefoon: 0622555372 /
avanderborden@live.nl

ORDE VAN DIENST
VOORBEREIDING
♫ Orgelspel
 Moment van verstilling
♫ Lied 757 “Swing low, sweet chariot”
Swing low, sweet chariot . . . .

Swing low, sweet chariot
coming for to carry me home
swing low, sweet chariot
coming for to carry me home

The brightest day that ever I saw
coming for to carry me home.
when Jesus washes my sins away,
coming for to carry me home. O,

I looked over Jordan and what do I see
coming for to carry me home,
a band of angels coming after me,
coming for to carry me home.

Swing low, sweet chariot . . . .
I’m sometimes up and sometimes down,
coming for to carry me home.
but still my soul feels heavenly bound,
coming for to carry me home. O,

Swing low, sweet chariot . . . .
If you get there before I do,
coming for to carry me home,
tell all of my friends I'm com-in’ too,
coming for to carry me home. O,

Swing low, sweet chariot . . . .

 Welkom en uitleg liturgische schikking
 Aansteken kaarsen (in verbondenheid met de kinderen van de nevendiensten)
 Groet en bemoediging
♫ Lied “Zoek de stilte en vind de ruimte” (tekst Sytze de Vries)
Zoek de stilte, vind de ruimte
in ons overvol bestaan,
waar de hoop een plaats kan vinden,
wij bevrijd naar binnen gaan:
wis de chaos en de wirwar,
wis de ogen om te zien
wat van waarde is en kostbaar,
wat tot onze vrede dient.

Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaars verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimte voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!

 Morgengebed

DIENST VAN HET WOORD


Schriftlezing: Jesaja 60: 1-3 en 19-22 “Het nieuwe Jeruzalem”
60 1Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
2
Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER, zijn luister is boven jou zichtbaar.
3
Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel.
19
Overdag is het licht van de zon niet meer nodig, de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de HEER zal je voor altijd licht geven en je God zal voor je schitteren.
20
Je zon zal niet meer ondergaan, je maan niet meer verbleken,
want de HEER zal je voor altijd licht geven. De dagen van je rouw zijn voorbij.
21
Je volk telt enkel nog rechtvaardigen, zij zullen het land voorgoed bezitten.
Zij zijn de eerste scheuten van wat ik heb geplant, ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen.
22
De geringste groeit uit tot een duizendtal, de kleinste tot een machtig volk.
Ik, de HEER, zal dit spoedig volvoeren, wanneer de tijd is gekomen.
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♫ Evangelielezing: Matteüs 5: 1-12
V.

1

V.

11

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich
heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
♫ Lied 734 “Beati voi poveri“ ( Gelukkig zijn jullie, armen, want voor jullie is het koninkrijk van God)
3
Gelukkig die arm van geest zijn, want aan hen behoort het koninkrijk der hemelen
4
Gelukkig die verdrietig zijn, want zij zullen worden getroost.
5
Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land bewonen.
6
Gelukkig zij die hongeren naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7
Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ervaren.
8
Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
9
Gelukkig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God worden genoemd.
10
Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der
hemelen.
Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad
betichten.
12
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór
jullie de profeten.

 Overweging
♫ Meditatieve muziek

GEDACHTENIS DER GESTORVENEN
 Inleiding (voor iedere genoemde naam is er een witte roos)
♫ Lied “Ken je mij” (tekst: Huub Oosterhuis)
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
Die aardig is, of onmetelijk ver,
Die niet staat en niet valt
En niet voelt als ik,
Niet koud en hooghartig
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
Dat het houdt,
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Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en
zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ben jij de enige voor wiens ogen
Niets is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
In mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
Geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
Gezien, genomen,
Door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
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† Gedachtenis: namen van de gestorvenen uit onze wijkgemeente:
†

Adrianus Hofman

†

Christiaan Hendrik van der Boor

†

Pieter Lubertus den Hond

†

Elizabeth Brussaard - van As

†

Georg Friedrich Karl Jongerius

†

Jan Daniël van Alphen

†

Janna Geukes - Hermans

†

Marinus Plugge

†

Dina Pieternella Jannetje Dekker - van Prooijen

†

Marinus Simon Rougoor

†

Pieternella Geertruida van der Hoeven - Fousert

†

Cornelis Jan Quak

†

Jan Springer

†

Dirk van den Tempel

†

Pieter Jacob Nicolaas Kleiberg

†

Johanna Wilhelmina Abrahamse - van Zeijl
♫ Lied 951: 1
Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt
en al mijn levensdagen heeft gestraald,
ga voor mij uit ook nu ik sterven moet.
Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed.

†

Martinus van Witsenburg

†

Loyd Edward Linger

†

Johannes Koster

†

Marthin Zacharias Lawalata

†

Jacobus Dijkshoorn

†

Albertus Theodorus de Koning

†

Dirk Pieter Knauf

†

Gerhardus Gestel

†

Hermanus Brinkman

†

Maria Catharina van der Schee

†

Arie Kornelis van Toor

†

Adrianus van Es

†

Dirk Verhoev

†

Anthonia Verburg – Zoutendijk

†

Neeltje Adriana Cornax - Verboon

†

Arendje van Veelen - van der Steen
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♫ Lied 951: 2
Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert,
dat onze diepste duisternis trotseert,
waak over mij, wanneer de dood mij wenkt.
Spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.
†

Gerrit Doorduin

†

Philippus Franciscus van den Breevaart

†

Roelofje Groot - van der Kruit

†

Wilma Voorbach - Kap

†

Johannes Knoop

†

Daniël van der Laan

†

Edsko Jonker

†

Maria Cornelia Eichhorn - Sodenkamp

†

Klaartje Jobje Poldervaart – Naujoks

†

Leendert Groenendijk

†

Hendrik Kool

†

Willy Hoekema

†

Cornelis van Elderen

†

Willempje Visser - Kerver

†

Wouterina Storm-Olieman

†

Jan Storm
♫ Lied 951: 3
Liefelijk licht, brandt als een stille wacht,
want in uw stralen vind ik nog mijn kracht.
Doof dan niet uit, maar wees mijn laatste licht,
glans van Gods onomwonden aangezicht!

 Korte stilte.
V. In de stilte van dit moment noemen wij nu in onze gedachten:
andere namen van wie ons zijn voorgegaan,
langer geleden of nog zo dichtbij,
mensen die zoveel voor ons betekend hebben,
aan wie we willen blijven denken;
alle overledenen uit de wijk Holy waarin wij wonen;
alle gestorvenen die in onze gedachten zijn;
alle kinderen die niet levend ter wereld kwamen;
de slachtoffers van oorlog, onderdrukking en zinloos geweld,
een naam voor ons een licht, een ster in de nacht………
 Er wordt een kaars aangestoken voor allen die niet bij name zijn genoemd.
 Korte stilte.
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♫ Lied 731: 1 en 3 “Vergeet niet hoe wij heten”
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.

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.

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN
 (Diaconale) mededelingen (bloemengroet, bestemming collecte etc.)
 Gebeden (dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader)

BESLUIT VAN DE DIENST
♫ Lied “De Vrede van Christus” (Uit: Zangen van zoeken en zien)
1 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wijs Jij ons de goede wegen.
Wil in de woestijn
)
het manna zijn,
) 2x
omgeef Jij ons met uw zegen.
)
2 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
wees met ons in al het lijden.
Wees warmte en licht,
)
een mens’lijk gezicht
) 2x
nabij ons in donk’re tijden.
)
3 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
en geef geloof en vertrouwen:
een vlam die niet dooft,
)
in vrede gelooft.
) 2x
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. )
4 Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,
omgeef Jij ons met jouw zegen.
Wil in de woestijn
)
een bron voor ons zijn
) 2x
en zet ons op nieuwe wegen.
)
 Woorden van wegzending en zegen
♫ Orgelspel

Samenstelling: Piet George Klootwijk ( 010-4748820)
OvD/Holy Actueel: vóór woensdag 18.00 uur: liturgieholy@gmail.com
Onderweg (Wijk Holy): vóór maandag 16.00: onderwegholy@gmail.com
Beeld/geluid: Eric-Jan Peereboom (010-2497044) jb.peereboom@upcmail.nl
Bloemengroet: Tiny Madern (06-26170375), tiny.madern@planet.nl
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