Gedachteniszondag
30 okt. 2022, 10 uur

Orde van Dienst
Thema:
“That’s how strong my love is”
Voorganger:
ds. Wim Jansen, Veere
m.m.v. de cantorij o.l.v.
Aleida Post
Welkom/ mededelingen: Teus Baars
Orgel: Rien Balkenende
Koster: Wim Wattel
Lezen: Eva 't Hooft
Beeld & Geluid:
Joop Tillema en Ad de Goffau
Bloemen: Carla Oldenziel
Deur- en collectedienst:
Nellie de Goffau en Krina Wattel
Rijdienst:
Ad de Goffau en Hans Vreeke
Koffie: Krina Wattel (vroeg)
Els Koole en ????

Orgelspel: "Ein feste Burg ist unser Gott" BWV 720 J.S. Bach.
Welkom en mededelingen door Teus Baars
gemeente gaat staan
Aanvangslied 221: 1 en 2

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
We zwijgen en buigen voor het mysterie…
Woord van vertrouwen: We vertrouwen ons toe aan de eeuwige
Liefde.
Groet: De vrede van Christus met u allen, amen.
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Lied 221:3
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.
gemeente gaat zitten
Stilte en Gebed
Cantorij: lied 200

Opstapje naar het thema: Geloof je me niet?
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Lied 685: 1 en 2

2. Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voedt jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.
Lezingen door Eva 't Hooft
Hooglied 3:1,2
‘ ’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief.
Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.
Laat ik opstaan, rondgaan in de stad,
laat ik in de straten, op de pleinen,
zoeken naar mijn allerliefste.
Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.’
Hooglied 6:6,7a
‘Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
fel als de hel de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.
Zeeën kunnen haar niet blussen,
rivieren spoelen haar niet weg.’
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Johannes 14:18-20, waarin Jezus wordt opgevoerd, zeggend:
‘Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog
een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie
zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan
zul je begrijpen dat ik in mijn bron ben, dat jullie in mij zijn en
dat ik in jullie ben.’
Lied 685 (3 cantorij, 4,5 allen)
3. Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.
4. Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost§ en rust geef jij.
5. Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.
Niet-bijbelse lezing: Gedicht Zieketroost J.C van Schagen
‘Als ik nu doodga
zal de grote zee mij nemen
en ik zal zijn in de eindeloze golven
ik zal zijn in de branding aan verre stranden
en in de witte feesten van de maannacht
in het kolken van het water in het paalhoofd.
altijd hetzelfde – altijd
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Als ik nu doodga
zal de grote wind mij nemen
en ik zal zijn in zijn eeuwig zwerven
ik zal zijn in de drift der wolken en in de diepe ontroeringen van
de herfst
in het sprookje, dat waarschuwt aan uw oor, des nachts,
op een eenzame weg
altijd hetzelfde – altijd
Als ik nu doodga
zal de grote aarde mij nemen
en ik zal zijn in haar warme adem
ik zal zijn in het gras langs de stille wegen en in de nevel
’s avonds over de landen
in de verre schreeuw van een hoog trekkende vogel, een
septembermiddag
altijd hetzelfde – altijd’
Cantorij: Ubi caritas van Victor C. Johnson
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus, et in ipso jucundemur.
Et ex corde diligamus nos sincero.
Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Christus' liefde heeft ons tot eenheid gebracht.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
en van harte goed zijn met elkaar.
Meditatie: That’s how strong my love is
STILTE
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We luisteren naar: That’s how strong my love is – van The Stones
If I was the sun way up there
I'd go with love most everywhere
I'll be the moon when the sun goes down
Just to let you know that I'm still around
That's how strong my love is, whoa
That's how strong my love is
That's how strong my love is, baby, baby
That's how strong my love is
I'll be the weeping willow drowning in my tears
And you can go swimming when you're here
And I'll be the rainbow after the tears are gone
Wrap you in my colors and keep you warm
That's how strong my love is, darling
That's how strong my love is, baby
That's how strong my love is, whoa
That's how strong my love is
I'll be the ocean so deep and wide
And catch the tears whenever you cry
I'll be the breeze after the storm is gone
To dry your eyes and love you warm
That's how strong my love is, baby
That's how strong my love is
That's how strong my love is, darling
That's how strong my love is, again now
That's how strong my love is, so deep in
Well, that's how strong my love is
So much love, yes so much love, whoa
Yes so much love, yes so much love
Anything that I can do, I'll be good for you
Any kind of love you want, I'll be with you
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Lied 199 (Cantorij en allen, afwisselend zoals aangegeven)

Het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen
De nabestaanden worden uitgenodigd om na het noemen van de
naam van hun dierbare naar voren te komen en een kaars aan te
steken aan het vuur dat aan de Paaskaars is ontstoken.
Maria Jeanne (Mary) van der Aert
Jacobus (Ko) Hendrikse
Gerrie Haas
Bastiaan Jacobus (Bas) de Jager
Irma Uil - Minnaar
Maria Jacoba (Rie) van Scheyen - Kramer
Jan Maarten (Jan) Boone
8

En we steken een kaars aan voor alle naamloze slachtoffers
wereldwijd…
Terwijl de cantorij gaat zingen krijgt ieder nu gelegenheid om een
lichtje aan te steken voor de eigen gestorven geliefden…
Tijdens het aansteken van de lichtjes voor iedereen begint de cantorij
zachtjes te zingen Lied 62 b (Taizé, Mon âme se repose…) in
samenzang met allen – en herhaalt dat tot ieder die dat wil een kaarsje
heeft aangestoken.
Vertaling voor wie lied 62b liever in het Nederlands zingt:
Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God,
van hem alleen mijn heil.
Ja, in de Liefde rust mijn ziel in vrede,
rust in vrede bij God.
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Na afloop gaan we, indien mogelijk, staan en zijn een ogenblik
stil….…
Ter afsluiting van het gedachtenismoment zingen we: Lied 601:1

allen gaan zitten.
Gebeden (met stilte en Onzevader)
Mededelingen door Teus
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Collecten (tijdens het voorspel van het slotlied)
De bestemmingen van de collecten deze zondag, zijn:
1ste (rode zak) Diaconie: Artsen zonder Grenzen, of uw
bijdrage naar NL 13 INGB 0000 004 054 mmv Koorkerk
Middelburg
2de (blauwe zak) Koorkerkgemeenschap, óf uw bijdrage naar:
NL 52 INGB 0000 218 595 t.n.v. Wijkkas
Koorkerkgemeenschap, o.v.v. het doel.
Slotlied: 807 (1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 en 6 allen)
Allen

Cantorij

2. De bomen hebben wortels
de bomen mogen stevig staan
maar mensen moeten verder gaan.
De bomen hebben wortels
maar mensen gaan voorbij.

Allen

3. De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen
maar wie is onze weg?
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Cantorij

4. De mensen hebben zorgen
het brood is duur, het lichaam zwaar
en wij verslijten aan elkaar.
Wie kent de dag van morgen?
De dood komt lang verwacht.

Allen

5. Een mens te zijn op aarde
is pijnlijk begenadigd zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn,
is rusten in de aarde
als alles is volbracht.

Allen

6. Hoe zullen wij volbrengen
wat door de eeuwen duren moet
een mens te zijn die sterven moet?
Wij branden van verlangen
tot alles is voltooid.

Zegen: Zegene u allen de eeuwige Liefde, amen.
Orgelspel:

Fantasie over het Lutherlied:
“Een vaste burcht is onze God" Jan Zwart.
Volgende vieringen / activiteiten:

6 november:
13 november:
20 november:
27 november:
4 december:
11 december:

mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
ds. André Meiresonne, Den Haag
ds. Alain Verheij, Alphen aan den Rijn
ds. Joep de Valk
dr. Tjaard Barnard, Barendrecht
ds. Monique van Zoest, Zetten
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