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‘Omgeef mij met Uw troost’
Psalm 71

In deze dienst herdenken wij de overledenen

Muziek
Als het klokje luidt worden we stil…
Welkom
Orgelimprovisatie bij Lied 513
‘God heeft het eerste woord. Hij heeft in den beginne het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort’.

-we gaan staanBemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat het werk van zijn handen
Groet en Lofprijzing (uit 2 Korintiërs 1: 2-5)
Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus.
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost
en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf
van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.
Amen
Aanvangslied Psalm 139: 1, 4 en 9 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’
-we gaan zittenGebed om ontferming
Lied 199 ‘Koester de namen die wij hier gedenken’
Moment voor de kinderen thuis
Schriftlezing Psalm 71
Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande,
red en bevrijd mij, doe mij recht,
hoor mij en kom mij te hulp.
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Wees de rots waarop ik kan wonen,
waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen,
mijn rots en mijn burcht, dat bent u.
Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken,
uit de greep van wrede onderdrukkers.
U bent mijn enige hoop,
HEER, mijn God,
van jongs af vertrouw ik op u.
Al vanaf mijn geboorte steun ik op u,
al in de moederschoot was u het die mij droeg,
u wil ik altijd loven.
Voor velen ben ik een teken,
u bent mijn veilige schuilplaats.
Heel de dag is mijn mond
vervuld van uw lof en uw luister.
Verstoot mij niet nu ik oud word,
verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt.
Mijn vijanden spreken over mij,
ze loeren op mij en spannen samen,
ze zeggen: ‘God heeft hem verlaten,
jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.’
God, blijf niet ver van mij,
mijn God, kom mij haastig te hulp,
laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken,
wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden bedekt.
Ik blijf naar u uitzien, altijd,
u lof brengen, meer en meer.
Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid,
van uw reddende daden, dag aan dag,
hun aantal kan ik niet tellen.
Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God,
de rechtvaardigheid roemen van u alleen.
God, u onderwees mij van jongs af aan,
en steeds nog vertel ik uw wonderen.
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Nu ik oud en grijs ben,
verlaat mij niet, o God,
zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,
kan verhalen van de macht van uw arm.
Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God,
u hebt grootse daden verricht.
God, wie is aan u gelijk?
U hebt mij doen zien
veel ellende en nood –
laat mij nu herleven,
laat mij herrijzen
uit de diepten van de aarde.
Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met uw troost.
Dan zal ik u loven bij het spel op de harp,
u en uw trouw, mijn God.
Ik zal voor u zingen bij de lier,
Heilige van Israël.
Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing,
ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.
Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken:
wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan.
In aansluiting op de Schriftlezing: Lied 339d
Overdenking
Wij luisteren naar: ‘We rest on thee, our shield and our defender’
Edith G. Cherry (1895), melodie: Finlandia

We rest on Thee, our Shield and our Defender;
We go not forth alone against the foe;
Strong in Thy strength, safe in Thy keeping tender.
We rest on Thee, and in Thy Name we go.
We go in faith, our own great weakness feeling,
And needing more each day Thy grace to know:
Yet from our hearts a song of triumph pealing;
We rest on Thee, and in Thy Name we go.
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We rest on Thee, our Shield and our Defender:
Thine is the battle, Thine shall be the praise
When reigning in the Kingdom of Thy splendor;
Victors, we rest with Thee, through endless days.
Vertaling:
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.
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
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.
Ik bouw op U, Mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
In rust met U die mij hebt voortgeleid.

Collecte aankondiging
Moment van gedachtenis
Wij noemen nu de namen van hen die ons ontvallen zijn. Na het noemen
van elke naam wordt een kaarsje aangestoken.
Gelegenheid om hen te gedenken die buiten de kring van onze gemeente
gestorven zijn.
De laatste kaars wordt aangestoken voor diegenen wiens naam niet is
genoemd en voor wie geen kaars is aangestoken, maar die we in ons hart
bewaren.
Moment van stilte
-we gaan staanLied 961
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Gebeden, afgesloten met het gesproken:
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiedde, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden;
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid, Amen.
Slotlied Lied 416: 1, 3 en 4 ‘Ga met God en hij zal met je zijn’
Zending en Zegen
Amen
Wij kijken naar ‘Kerkplein 1’
Mooi als je een foto zou willen insturen van je brandende kaarsje thuis,
zodat we alle ‘lichtjes’ kunnen samenbrengen in ons kerkblad. Mail je foto
naar: redactie@pgdoorn.nl
Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger
Ina Veldman en Sonja Bloemers, ouderlingen | Jan Temmink, diaken
Bonne Pander, lector | Bert Boer, orgel/vleugel
Marianne Boer en Roel Gelderloos, zang
Hylke Pander en Eduard van Loenen, regie kerkTV
Kees Dogger, koster en geluidstechniek
Corine ter Horst, liturgische schikking
Kunstwerk op voorzijde liturgie: Marc Chagall, Koning David.
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