Liturgie voor de gedachtenisdienst op zondag 21 november 2021 in de Bergkerk te Den Haag
Voorganger: ds. Martine Nijveld
Ambtsdrager: Ada Hoek
Lector: Martha Michielsen
Organist/pianist: Warner Fokkens

Kosters: Guusje en Jos Vermeulen
M.m.v. de cantorij o.l.v. Christi van der Hauw-Scheele
Kindernevendienst: Jasmine Coviello
Livestream/camera: Theus van den Broek

Klokgelui
Orgelspel: J.S. Bach – ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ (BWV 645)
Welkom
Lied 283, vers 1 (allen), vers 2 (cantorij), vers 5 (allen)

- de gemeente staat -

Bemoediging:
ambtsdrager: Wij zoeken onze hulp bij de Heer.
allen (in kerk en thuis): Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Drempelgebed (gezongen): lied 298

(I: cantorij; II: allen)

- de gemeente gaat zitten Smeekgebed
Glorialied (staande): lied 274, vers 3
Moment met de kinderen
Gebed van de zondag
Lezing: psalm 138 (NBV21)
1

Van David. Ik wil U loven met heel mijn hart,
voor U zingen onder het oog van de goden,
2
mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt U beloofd, tot eer van uw naam.
3
Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.
4
Laten alle koningen op aarde U loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
5
Laten zij de wegen van de HEER bezingen:

‘Groot is de majesteit van de HEER.
6
De HEER is hoogverheven!
Naar de nederige ziet Hij om, de hoogmoedige doorziet Hij van verre.’
7
Al is mijn weg vol gevaren, U houdt mij in leven, U
verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden, uw
rechterhand brengt mij redding.
8
De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Lied 321: vers 1 (allen), vers 2 (cantorij), vers 6 (cantorij), vers 7 (allen)
Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 5 (gelezen en gezongen):
vers 1 en 2:

Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met
zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen:
vers 3 t/m 10: gezongen door de cantorij met lied 989 (tekst: zie uw liedboek)

Overdenking
Muziekmoment: improvisatie over lied 730: ‘Heer, herinner u de namen’

Inleidende woorden op de gedachtenis
Lied 90a: vers 1 (allen), vers 2 (cantorij), vers 3 (allen)
Met liefde en eerbied gedenken we hen, die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
We noemen hun namen en steken kaarsen aan. De namen staan op het losse blad bij uw liturgie.
Telkens zingen wij daarbij (de eerste keer door de cantorij, daarna steeds door allen):

(Zangen van zoeken en zien, lied 26; tekst: Hanneke Doekes; muziek: Felix Mendelssohn Bartholdy)

We ontsteken een kaars voor hen die wij vandaag niet noemen, maar die leven in ons hart…
Daarna zingen wij: ‘Bewaar in uw liefde…’
We ontsteken een kaars voor mensen wereldwijd, omgekomen bij rampen en ongevallen, gestorven
op hun vlucht, slachtoffers van corona, slachtoffers van geweld…
Daarna zingen wij: ‘Bewaar in uw liefde…’
Afsluitende woorden bij de gedachtenis, waarna de cantorij zingt:
Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel: Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel, zij vindt rust in Hem.
(psalm 27, Taizé)

Dankgebed, voorbeden en stil gebed
Wij sluiten onze gebeden af met het samen bidden van het Onze Vader (waarbij de klok wordt geluid):
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op
aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook
wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen (o.a. over de collectes)
De 1e collecte is de collecte voor het diaconale wijkwerk. U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer
NL92 INGB 0007 5801 75 t.n.v. Diaconie Bergkerk. De 2e collecte is de collecte Pastoraat PKN (ondersteuning
van de pastorale taak van de plaatselijke gemeentes; meer info: zie de wijkgroet), ook over te maken op NL21
INGB 0000 5102 50 t.n.v. Protestantse Wijkgemeente Bergkerk. Vermeld bij uw giften altijd de datum van deze
kerkdienst.

Slotwoorden
-

wij gaan staan voor het zegenlied -

Wij zegenen elkaar met zegenlied 430 (voorzang: cantorij; we zingen aan het slot
niet de canon. In plaats daarvan zingen allen, na de voorgangersregel, twee keer het refrein.)
Orgelspel over lied 729: ‘Zij gaan op naar de stad van de vrede’
Ná het orgelspel verlaten we de kerkzaal. Bij de uitgang worden de twee collectes gehouden.

