Protestantse Gemeente Koudekerke
22 november 2020
zondag van de voleinding

De les van de vijgenboom.

Op deze laatste zondag van het
kerkelijk jaar gedenken wij de gestorvenen

welkom door ouderling van dienst
(gemeente gaat staan)
zingen: lied 139: 1, 2 (lezen), 4
groet en bemoediging
verootmoediging :
v. Liefdevol en genadig is de HEER,
a. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
v. Hij straft ons niet naar onze zonden,
a. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
v. Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
a. zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Stilte , voor eigen gedachten…
Heilige God,
a:
sterk en onsterfelijk, ontferm U over ons:
Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
zingen:
1.Als de hemel vol gezang is
U de glorie zingt,
snarenspel nooit onderbroken,
rond Uw troon weerklinkt,
wordt U alle eer gegeven,
omdat leven U ontspringt.

2.Hier beneden klinkt ons loflied,
maak het tot Uw troon,
adem in ons lied het weten,
dat Gij bij ons woont,
opdat hart en ziel veelvuldig,
U God huldigt, eer betoont.

3.U komt alleen de eer toe,
alle heerlijkheid,
aan U, Schepper God en Vader,
blijft ons lied gewijd,
om de Zoon ook alle glorie,
door de Geest, Die ons geleidt.
(gemeente gaat zitten)
gebed van de zondag
schriftlezing: Matteus 24: 29 – 33
zingen: lied halleluja

verkondiging
orgelspel
zingen: lied 910: 1, (2 en 3 lezen), 4

(Sytze de Vries)

herdenking:
- inleidend woord
- wij noemen de namen van hen die het afgelopen jaar in onze
gemeente zijn overleden en steken voor ieder van hen een kaarsje
aan:
Pieternella van de Velde – de Lange, 7 november 2019, 87 jaar
Theodora Leuntje Anna Houterman-van de Voorde, 21 november
2019, 93 jaar
Wilhelmina Louisa Geschiere-de Kok, 21 januari 2020, 67 jaar
Corine van Biemen, 29 januari 2020, 59 jaar,
Dingeman Pieter Izeboud, 22 maart 2020, 68 jaar
Lein Pieter Brasser, 26 april 2020, 89 jaar
Pieter Dirk Dekker, 27 april 2020, 87 jaar
Marina Johanna Westerweel , 9 mei 2020, 70 jaar
Maatje Leintje Lampert – van Keulen, 3 juli 2020, 56 jaar
Tannetje Francke – Vos, 3 augustus 2020, 90 jaar
Neeltje Janse -Kluijfhout, 9 september 2020, 85 jaar
David Johannes Jasperse, 28 oktober 2020, 83 jaar
We gaan staan:
zingen: lied 730
Gebeden, die we afwisselen met zang: Bij God ben ik geborgen (Taize
traditie), melodie lied 62b, en besluiten met het samen bidden van
het gebed des Heren
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.

slotlied: lied 727: 1, 2, 3, 4, 10
zegen, met gezongen Amen
uitgangskollekte voor diakonie en kerk

