Hervormde Gemeente
Ameide – Tienhoven

Liturgie voor de eredienst
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
zondag 22 november 2020
in de Hervormde Kerk van Ameide
Aanvang: 18.30 uur
Voorganger:
Organist:

Ds. J. C. van Trigt
Yvonne het Lam
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Inleidend orgelspel
Ouderling van dienst met de afkondigingen
Zingen: OTH Lied 205 : 1, 3 en 6
O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!
O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Psalm 116: 1 en 5
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer
Gij hebt, o HEER, in 't dood'lijkst tijdsgewricht
Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen,
Mijn voet geschraagd; dies zal ik, voor Gods ogen,
Steeds wandelen in 't vrolijk levenslicht.
Geloofsbelijdenis
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Zingen: Psalm 27 : 7
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Bijbellezingen
Genesis 23
1 Sara leefde honderdzevenentwintig jaar; dat waren de
levensjaren van Sara.
2. En Sara stierf in Kirjath-Arba – het tegenwoordige Hebron –
in het land Kanaän. Abraham ging de tent in om rouw te
bedrijven over Sara en haar te bewenen.
3. Daarna stond Abraham op, ging weg van zijn dode en sprak
tot de Hethieten:
4. Ik ben slechts een vreemdeling en bijwoner bij u, maar geef
mij toch bij u een eigen graf, zodat ik mijn dode kan uitdragen
en begraven.
5. De Hethieten antwoordden Abraham en zeiden:
6. Luister naar ons, mijn heer, u bent een vorst van God in ons
midden. Begraaf uw dode in het beste graf dat wij hebben.
Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw dode te
begraven.
7. Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van dat
land, de Hethieten,
8. en sprak tot hen: Als het met uw goedkeuring is dat ik mijn
dode uitdraag en begraaf, luister dan naar mij en pleit voor mij
bij Efron, de zoon van Zohar,
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9. zodat hij mij de grot van Machpela, die hij bezit en die aan
de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de
volle prijs geven, zodat ik een eigen graf heb te midden van u.
10. Efron nu zat te midden van de Hethieten. Efron de Hethiet
antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten, van allen
die naar de poort van zijn stad gekomen waren:
11. Nee, mijn heer! Luister naar mij: De akker geef ik u, en de
grot die erop ligt, geef ik u ook. Voor de ogen van mijn
volksgenoten geef ik u die; begraaf uw dode.
12. Toen boog Abraham zich voor de bevolking van dat land,
13. en hij sprak tot Efron ten aanhoren van de bevolking van
het land: Als u werkelijk Efron bent, luister dan toch naar mij.
Ik zal u geld voor de akker geven. Neem het van mij aan, zodat
ik mijn dode daar kan begraven.
14. Efron antwoordde Abraham en zei:
15. Mijn heer, luister naar mij: een stuk land van vierhonderd
sikkel zilver, wat maakt dat voor verschil tussen mij en u?
Begraaf uw dode!
16. Abraham luisterde naar Efron; en Abraham woog voor Efron
het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten
gesproken had: vierhonderd sikkel zilver, naar de gangbare
waarde voor de koopman.
17. Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover
Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de
bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot,
18. over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de
Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn
stad gekomen waren.
19. Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de
akker van Machpela, tegenover Mamre – het tegenwoordige
Hebron – in het land Kanaän.
20. Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een
eigen graf over van de Hethieten op Abraham.
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Openbaring 21 : 1-5
1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de
eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de
zee was er niet meer.
2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid
die voor haar man sierlijk gemaakt is.
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de
tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij
zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God
zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood
zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite
zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen
nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn
waarachtig en betrouwbaar.
Tekstlezing: Genesis 23: 19 en 20
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang
1e collecte : voor de Diaconie
2e collecte : voor het Pastoraat
3e collecte : voor de kosten van de Hoven
Zingen: Psalm 103: 8 en 9
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

6

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.
Verkondiging
Zingen: Psalm 73: 12 en 13
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.
Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.
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Moment van gedenken: Wij gedenken hen die uit ons
midden zijn heengegaan door het noemen van hun
namen. Voor wie dit mogelijk is doen wij dit staande.

Overleden

Dhr/Mevr Naam

3 november 2019

Dhr.

Peter van Bruggen

1 december 2019

Mevr.

Klazina van Arkel - van der Leeden

9 december 2019

Mevr.

Gijsbertje Cornelia van Liefland - Barten

17 januari 2020

Mevr.

Maagje van Egmond - den Hartogh

29 januari 2020

Mevr.

Jansje van Zessen - Veenvliet

8 februari 2020

Mevr.

Pietertje Weeda

12 februari 2020

Mevr.

Aaltje Bassa

20 maart 2020

Dhr.

Willem van Kekem

4 april 2020

Mevr.

Jacoba van Leer - van den Berg

21 mei 2020

Mevr.

Cornelia Metje Goedgeluk - Versluis

8 augustus 2020

Dhr.

Willem Berendsen

10 augustus 2020

Mevr.

Margaretha Westerhout - Monteban

27 augustus 2020

Mevr.

Maaike van Iperen-Golverdingen

7 september 2020

Mevr.

Ria Smallegange - Verheij

18 september 2020 Mevr.

Hilda van Oostrum - Jongeneel

22 september 2020 Dhr.

Leendert van Dieren

1 oktober 2020
21 oktober 2020
15 november 2020

Anna Nomen - van den Hoven
Adrianus Mesker
Hendrik Cornelis Mesker

Mevr.
Dhr.
Dhr
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Adres

Plaats

Geboren

Leeftijd

Pr. Marijkeweg 47

Ameide

16-2-1924

95

Open Vensters

Ameide

14-2-1933

86

Zouwendijk 9

Ameide

23-8-1944

75

A.M. van Schuurmanplein 4

Lexmond

13-1-1935

85

Pr. Marijkeweg 28a

Ameide

21-11-1933

86

Open Vensters

Ameide

3-11-1937

82

Open Vensters

Ameide

14-8-1931

88

Prinsenhof 3

Ameide

31-8-1929

90

Open Vensters

Ameide

8-6-1931

88

Open Vensters

Ameide

7-5-1929

91

Pr.Marijkeweg 12a

Ameide

4-5-1937

83

Open Vensters

Ameide

24-9-1931

88

Open Vensters

Ameide

18-2-1935

85

Open Vensters

Ameide

14-11-1951

68

Open Vensters

Ameide

6-3-1948

72

Kweldam 66

Tienhoven 25-2-1933

87

Iepenlaan 28

Ameide

20-12-1931

88

Aaksterveld 12

Ameide

25-2-1964

56

Aaksterveld 13

Ameide

7-4-1952

68
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Moment van stilte
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Gedicht
Zingen: Psalm 84: 6
Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.
Dankgebed en voorbede
Zingen OTH Lied 213: 1, 2 en 3
Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart;
Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart;
Hoor! ’t is het lied der eng’len,
Zingend van liefd’ en vreê,
Ruischend uit ’s hemels zalen,
Over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
Veilig aan Jezus’ hart;
Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart.
Veilig in Jezus’ armen,
Vrij bij mijn Heer en Borg;
Vrij van ’t gevlei der wereld,
Vrij van verdriet en zorg;
Vrij van de vrees en twijfel,
Vrij van der zonden kracht;
Nog slechts een weinig lijden,
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Nog slechts een korten nacht.
Veilig in Jezus’ armen,
Vrij bij mijn Heer en Borg,
Vrij van ’t gevlei der wereld,
Vrij van verdriet en zorg.
Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij!
Hier laat mij lijdzaam wachten
Tot dat het duister vliedt,
En ’t oog aan gindsche kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
Eeuwig mijn hope zij.
Zegen
Uitleidend orgelspel
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