Orde van dienst zondag 21 november 2021
Gedachtenisdienst
Voorganger: ds. Rianne van der Nagel-Meter
Organist:
Theo Kiers
- Opgang en intrede –
Welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de paaskaars
Openingslied

NLB 287: 1, 2 en 5 ‘Rond het licht dat leven doet’

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van God
a: die hemel en aarde gemaakt heeft,
v. die trouw is in leven en dood
a. die niet loslaat wat Zijn hand begon
v: die met ons gaat en ons tot leven roept.
a: Wij verheugen ons over zijn trouw. Amen
Zingen

NLB 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (2x NL)

Gebed om ontferming
Zingen

NLB 221 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’
- Dienst van het Woord -

Gebed bij de opening van de Schriften
Met de kinderen
Kinderlied
‘Hij is erbij’ Opwekking 729
de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lezing

Jesaja 55: 8-13 (Bijbel in Gewone Taal)

Zingen

LvdK Gezang 304 / HemelHoog 226: 1 en 2 ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’

Overweging
Muziek
‘Onze schuilplaats is God’ Mozaiek worship
de kinderen komen weer terug
Moment van gedenken en delen Wij noemen de namen van de 2 dopelingen

Wij ontsteken voor hen een vlam van leven.
Wij noemen de naam van het gemeentelid dat ons is voorgegaan
Wij ontsteken voor hem een vlam ter gedachtenis.
Luisteren naar ‘Dat ik je mis’ van Maaike Ouboter
Er worden kaarsjes aangestoken voor de personen/situaties die genoemd zijn in het voorbedenboek
of via de voorbedetelefoon. Voor hen allen ontsteken wij een vlam van gedachtenis en liefde.
Meditatieve (orgel- of piano-)muziek bij het aansteken van de lichtjes
Dienst van het antwoord en afsluiting –
Gebeden; dankgebed, voorbeden, Onze Vader
Collecte
tijdens de collecte kunnen de kinderen uit de crèche gehaald worden
Slotlied

NLB 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Zegen
allen: Amen, Amen, Amen.

