Orde van dienst in de Schepershof, Protestantse wijkgemeente Emmen-Oost
Zondag 21 november 2021 - Herdenking van de overledenen
Ontsteken van de paaskaars
●

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. (Ps 119 105)

Stilte voor een moment van bezinning
Lied 217 1,2,
Gebed:
In Uw handen, barmhartige God,
bevelen wij onszelf vandaag;
laat ons, van begin tot einde,
bewust zijn van uw aanwezigheid,
herinner ons eraan dat wij
in alle goeds dat we doen U dienen;
maak ons attent en waakzaam,
zodat we in alles uw wil onderscheiden,
die ook vreugdevol vervullen,
tot eer en glorie van uw Naam,
door Jezus Christus onze Heer.
AMEN
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God,
die ons geschapen heeft
en van Christus Jezus die ons bevrijdt
Lied 217 3, 4
Welkom
Lied Ontferm u over ons in kwade dagen, als Kyrie en gloria
Ontferm u over ons in kwade dagen
als wij de zware last zo wankel dragen
gebrandmerkt en gekrenkt tot op het bot
ontferm u God
Ontferm u over ons in stille uren
als wij de schaduw van de dood verduren
onwetend van het ons beschoren lot
ontferm u God

Gij die ons nooit ontbreekt zo lang zij leven
o lang zult gij ons met uw licht omgeven
en met uw liefde - wonderbare macht
gij geeft ons kracht
Wij mogen in de avond, in de morgen,
ons veilig bij u weten en geborgen
tot in het diepe zwijgen van de nacht,
o stille wacht.
(Melodie psalm 101, tekst René van Loenen)

Tekst Als een beeldhouwer - Stephan de Jong
Herdenking van de gestorvenen
De namen van alle overledenen worden voorgelezen, afgewisseld met
enkele keren zang.
Familieleden worden uitgenodigd de kaars aan te steken.
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing Prediker 3, 1-7
Lied 845, 1
Overweging
Orgelmuziek
Mededelingen
Bloemen
Collecten
Gebeden
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Slotlied 807 1,2,5,6

Slotzegen - filmpje
The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you
The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you
The Lord lift up the light
Of His countenance upon you,
The Lord bless you and keep you:
The Lord make His face to shine upon you,
To shine upon you and be gracious, and be gracious unto you
(God zal je zegenen en bewaren
God zal zijn aangezicht over je laten stralen
om jou genade te geven.)

The Lord bless you and keep you - John Rutter (engels componist *1945)
https://www.youtube.com/watch?v=f5C0Zg5C2Us

--------------------------Aan deze dienst werkten mee:
Bart Trip, orgel
Rien Middelburg, liturgische bloemschikking
Door-Elske Cazemier, voorganger
Het beamteam
Deze dienst is terug te horen of te zien via www.kerkomroep.nl, zie ook
www.pgemmenoost.nl.

Na afloop van de dienst zien we dit filmpje:
Turn turn turn, Byrds, de tekst is van Prediker (1965)
https://www.youtube.com/watch?v=pKP4cfU28vM

