Zondag 20 november 2022,
10.00 uur in de Martinikerk
Eeuwigheidszondag

Voorgangers:
ds. Sytze Ypma, ds. Roger Wind en pastor Ilse Douma
Organist:
Jochem Schuurman
Zang:
Cantorij o.l.v. Jochem Schuurman
Ouderling van dienst: Hinke Dijkstra
Diaken:
Willem Koopmans, Bettie Vlieger
Koster:
Arjen de Boer
Kinderneven en oppas: Marije Miedema en Wilma Haan
Beeldpresentatie:
Berend Bosgra
Geluid en camera: Jan Eising en Bram Boekema
Klokluider:
Femme Nauta
Koffieschenken:
Sjoerdtje Stellingwerf, Jeanet Veenstra, Tineke Kampen
Orgelspel
Welkom ouderling van dienst
Moment van stilte
Votum en groet
Welkomstlied 730: 1 en 2 Heer, herinner u de namen
Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.
Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner u hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.
Aansteken kaars van verbondenheid

Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Inleiding
Gebed
Epistellezing Openbaring 7 : 9-17
Lied 647, Voor de mensen die naamloos.
Vers 1 en 2 cantorij, vers 3 en 4 allen
1.Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

2.Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

3.Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4.Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Evangelie Matteüs 5: 1-12
Lied 734 Gelokkich de earmen / Beati voi poveri
Meditatie
Orgelspel of cantorij
De dienst van de gedachtenis
Wij noemen dadelijk de namen van mensen uit onze gemeente die het afgelopen jaar van
ons zijn heengegaan. Voor hen ontsteken wij het licht als teken van liefde en genegenheid,
en als teken van geloof dat deze namen bewaard blijven bij God.
Dit jaar gedenken we 43 gestorvenen. We noemen de namen in groepjes van vier op
volgorde van overlijden. Na het noemen van de naam van de overledene komt degene die
namens de familie een kaars aan zal steken naar voren, om daarna de gedachteniskaars aan
te steken. Vervolgens kan hij, zij een boekje en het kruisje met de naam meenemen terug
naar uw zitplaats.
Het noemen van een naam, het noemen van de dag van het sterven en het noemen van de
leeftijd zijn in wezen gebed. We drukken er een heilig weten mee uit: in de diepste lagen van
onze ziel blijven we verbonden, ook na het sterven. Dat ervaren is een ervaren van het
heilige in het gebrokene. Zo noemen wij de namen……

Wij ontsteken tot slot een kaars voor allen die we niet bij name noemden, ook voor hen die
naamloos stierven.
Moment van verstilling
Declamatie en cantorij: Langzaam zie hen gaan
Langzaam zie ik hen gaan
Die ik nog bij mij had,
de bocht om van het pad.
Wat gouddoorschenen stof,
dan wordt het in de hof
nog stiller dan voorheen.
De liefsten. - Eén voor één.
(Uit: De Ravenveer, 1970) Ida Gerhardt
Gebeden Afgewisseld met Confitemini Domino, gezongen door de cantorij
Onze Vader
Collecte en orgelspel
Zang: Lied 769: 1, 3 en 6, Eens als de bazuinen klinken
1.Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen, –
Heer, dan is uw pleit beslecht.
6.Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
Zegen
Orgelspel
Koffie/thee na de dienst
Zieken in ziekenhuis of revalidatiecentra:
De Flecke, Midstraat 10, 8501 AP Joure;
Mw. J. Kamstra-de Boer, Feikemastraat 46

3.Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.

