Protestantse Gemeente Edam
Laatste zondag kerkelijk jaar 2022
Grote Kerk
20 november 2022
voorganger: ds. Burret Olde
organist: Frans Koning
m.m.v. Nicolaascantorij o.l.v. Els Hermanides
CANTORIJ: NL 728 ‘de heiligen ons voorgegaan’
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde …. ‘
WOORD VAN WELKOM en MEDEDELINGEN
OPENINGSLIED: ‘Vrede voor jou’
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,
Gij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt, tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.

STILTE
ONZE HULP
V:
A:
V:
V:
A:

Onze hulp in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw is tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen
Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer
Amen

GROET
INLEIDING OP DE DIENST
KYRIEGEBED
ZINGEN: ‘Licht dat ons aanstoot’, Lied 601: 1, en 2
GEBED OM DE GEEST
LEZING: Openbaringen 21: 1 - 4 en Openbaringen 22: 1 en 2
CANTORIJ: ‘Befiehl du deine Wege’ - J.S. Bach (1685-1750)
OVERWEGING
GEDACHTENIS:
CANTORIJ: ‘Ecce quomodo moritur justus’ - J.Handl (1550-1591)
INLEIDING
Het noemen van de namen
ZINGEN: ‘Heer herinner U de namen’
Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen
dat de dood ons huis verwart.

Heer U weet hoe vaak wij deelden
van ons dagelijkse brood,
Hoe wij vochten, hoe wij speelden,
Ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen
Aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen
Gaan wij biddend: breng ons thuis.

Vervolg van het noemen van de namen
CANTORIJ: ‘Almighty and Everlasting God’ - O.Gibbons (1583-1625)
DANK- EN VOORBEDEN, stil gebed, Onze Vader
INZAMELING VAN DE GAVEN
SLOTLIED: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’, Lied 416
ZENDING EN ZEGEN
beantwoord met

