Orde van dienst
Memento Mori
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
op 22 november 2020
aanvang 10.00 uur en 17.00 uur
in de Hervormde Kerk, te Rijsoord

Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Wij luisteren naar het Intochtlied: Psalm 72 : 4 en 6 (Liedboek)
Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot na Votum en Groet
4
Hij zal de redder zijn der armen,
Hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.
Hij draagt hen in Zijn hart.

6
Bloeie Zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van Zijn doorluchte naam.

Stil gebed
Votum en groet
Wij luisteren naar: Psalm 138 : 2 en 4 (Liedboek)

Wij gedenken in ons midden hen die ons voorgingen
in het afgelopen kerkelijk jaar.

Voorganger
Ouderling van dienst

: Ds. A.H. Groen
: Eef van Neuren-Bruins

Organist

: Adrie van Helden (ochtenddienst)
René Barnard
(avonddienst)
: Gerben Stiksma

Koster

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.
Gebed om vergeving
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4
Als ik, omringd door tegenspoed,
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven.
Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,
Uw rechterhand zal redding geven.
De HEER is zo getrouw als sterk,
Hij zal Zijn werk voor mij voleinden.
Verlaat niet wat Uw hand begon,
o Levensbron, wil bijstand zenden.

Wij luisteren naar: Gezang 112 : 1 en 2 (NH-Bundel 1938)

Gebed om de Heilige Geest

1 Eén naam is onze hope,
één grond heeft Christus' Kerk,
zij rust in éne dope,
en is Zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was 't, die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.

Kindermoment (alléén in ochtenddienst)

2 Vergaard uit alle streken
in heel de wereld één,
werd dit haar zalig teken,
dat allen is gemeen.
Eén bede vouwt de handen,
één zegen breekt het brood,
één vuurbaak staat te branden
in 't duister van de dood.

De kinderen 4 - 8 jaar mogen naar de
kindernevendienst. De kinderen komen
weer terug onder het naspel van het lied
na de verkondiging.
Matteüs 25:31-46
Wie hoort bij de Mensenzoon?
Thema: De Koning en zijn kudde
De kinderen horen dat Gods Zoon als een herder en
als een koning voor zijn mensen zorgt.

Genade verkondiging: I Johannes 1 : 1 t/m 3 en 9 t/m 2 : 2 (NBG-vertaling)
Hetgeen was van den beginne, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij
gezien hebben met onze (eigen) ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze
handen getast hebben van het Woord des levens 2– het leven toch is
geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige
leven, dat bij de Vader was en aan ons geopenbaard is – 3 hetgeen wij gezien en
gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap
zoudt hebben. En ónze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus
Christus.
1

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de
zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. 10Indien wij
zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn
woord is in ons niet.
9

Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand
gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de
rechtvaardige; 2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor
de onze, maar ook voor die der gehele wereld.
1

Wij luisteren naar: Opwekking 124 : 1 en 2
1 Ik bouw op U,
mijn schild en mijn Verlosser,
niet eenzaam
ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht,
gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht,
gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
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2 Gelovend ga ik,
eigen zwakheid voelend
en telkens meer
moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij
een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Ook thuis kan de kindernevendienst gevolgd worden!
Via www.hervormdegemeenterijsoord.nl en dan via de link rechts (het plaatje)
kom je bij een selectie van deze week.
Schriftlezing: Openbaring 7 : 9 t/m 17 (NBG-vertaling)
De schare, die niemand tellen kan
9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en
stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met
witte gewaden en met palmtakken in hun handen.
10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De zaligheid is van onze God, die op
de troon gezeten is, en van het Lam!
11 En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren,
en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God,
12 zeggende: Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging,
en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.
13 En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die
bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? 14 En ik sprak
tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit
de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt
in het bloed des Lams. 15 Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren
Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent
over hen uitspreiden. 16 Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook
zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, 17 want het Lam, dat in het midden
van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en
God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
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Wij luisteren naar: Gezang 300 : 1 en 4 (Liedboek)

Wij gedenken hen die ons voorgingen in het afgelopen kerkelijk jaar

1 Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is Uw pleit beslecht.

Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot na het luisteren van
Gezang 444 (zie blz. 6)

4 Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en Uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.

20 november

2019

Jan de Wit

85 jaar

29 november

2019

Johannes van Rumph

78 jaar

Preek: vanuit Openbaring 7 : 17b
"en God zal alle tranen van hun ogen afwissen"

16 december

2019

Neeltje van den Heerik - Kooijman

92 jaar

24 december

2019

Maria van Deelen - Stok

88 jaar

Wij luisteren naar: Gezang 109 : 1 en 2 (Liedboek)

17 januari

2020

Willem Maaten

79 jaar

1 Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

24 februari

2020

Neeltje van Gameren - de Wit

91 jaar

12 maart

2020

Cornelis Jacobus de Munck

90 jaar

16 maart

2020

Elisabeth Groshart - van der Ven

88 jaar

19 maart

2020

Annelies de Keijser - Bons

63 jaar

25 maart

2020

Dick Batenburg

90 jaar

29 april

2020

Willem van Driel

92 jaar

9 juni

2020

Abraham Gouman

92 jaar

7 juli

2020

Grietje de Ruiter - van Hal

100 jaar

8 augustus

2020

Arie Kuiper

74 jaar

21 augustus

2020

Willem van der Bunt

85 jaar

7 september

2020

Elizabeth Kuiper - Lodder

74 jaar

8 september

2020

Bastiaan van Deelen

91 jaar

14 oktober

2020

Anna van der Waal - Huijser

92 jaar

10 november

2020

Joost Velthuizen

85 jaar

2 Patriarchen en profeten,
de getuigen van Uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen,
die nu stralende verschijnt.

Gedicht "Gedachtenis van de gestorvenen."
Laten ook hier de namen genoemd blijven
van wie gestorven zijn.
Zij schonken ons het leven, hun liefde, hun vriendschap,
zij noemden ons Uw naam.
Zij deelden met ons de dagen en de nachten.
Wij gedenken hen.
Vol herinnering zijn onze gedachten,
vol verdriet omdat hun leven ten einde ging,
vol dankbaarheid om wat zij ons gaven.
Laten deze namen waarmee wij hen kenden
niet vergeten raken;
laat de naam waarmee Gij hen riep
niet verloren gaan.
Het werk van hun handen, - nu ons toevertrouwd laat het niet tevergeefs geweest zijn.
Verzamel hun namen bij Uw getrouwen
in Uw eeuwig licht.
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Wij bidden om troost en kracht en hemelse hoop voor allen die hen missen.
Ook voor hen van wie een geliefde in een andere gemeente wordt herdacht.
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Na een moment van stilte, orgelspel
We luisteren naar: Gezang 444 : 1 en 3 (Liedboek)
1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3 Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

Dankgebed en voorbeden, aansluitende gezamenlijk Onze Vader (u mag
dit mee spreken)
We luisteren naar het Slotlied: Evangelische Liedbundel 413 : 1 en 4
Wij doen dit, indien mogelijk staande en blijven staan tot aan het einde van de
dienst.
1 Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

4 Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdestem,
daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Zegen, na de zegen gesproken ‘amen’ (u mag dit mee spreken).
Wij vragen u weer te gaan zitten.
De stewards zullen u aanwijzingen geven voor het verlaten van de kerk.

Aan de uitgang is er gelegenheid uw gaven te geven.
Collecteren in de dienst is ons niet toegestaan. Daarom hangt bij de uitgangen
een collectezak, de opbrengst zal gelijkelijk verdeeld worden over diaconie en
het college van kerkrentmeesters.
Mocht u deze orde van dienst niet meenemen naar huis, wilt u hem dan bij de uitgang in het bakje
leggen.
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