Liturgie

voor zondag 29 november 2020
om 9.30 uur in de Oude Helenakerk
bij het afscheid van

Willem Hilbert Everts
als predikant van de Protestantse Gemeente Aalten
Voorganger:
Wim Everts
Organist:
Harry van Wijk
Zang en gitaar: Johan Klein Nibbelink
m.m.v. enkele leden van de cantorij

Orgelspel – Welkom - Intochtslied: Psalm 84: 1, 2 en 3
1

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

3

Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

Bemoediging en groet
Zingen:

Lied 280: 1, 2 en 4

1

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

2

4

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.

Kaarsengebed en kyrie: Lied 301G

Zingen:

Lied 441: 1 en 5

1

Hoe zal ik U ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen, vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld, verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren, U waardig welkom heet.

5

Niets dreef U uit den hoge naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde. U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen, maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen, in uw erbarmen vast.

Gebed
Taizé – een hoogtepunt

Zoektocht naar God: God is licht
Lezing:

Genesis 1: 1-5

3

Zingen:

2

Lied 602: 1 en 2

De ban der duisternis gebroken en het werd morgen, dag na dag,
een wereld in het licht gesproken,
een mensheid die beginnen mag.

De schepping van het Licht
Zingen:

Lied 31 uit Het Liefste Lied II

4

Kijk wat bloeit, kijk eens naar al die vruchten,
kijk naar de regen en zie de zonneschijn,
kijk naar de zee, Zie de rivieren stromen
en zie hoe fraai de wijde velden zijn.
Refrein:

Dank aan U ……
Kijk naar de sneeuw, en zie hoe alles groen wordt,
of hoe een rijk oogst wordt ingehaald.
Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren,
want onze tijden zijn door God bepaald.

Refrein:

Dank aan U ……
Heel dit geschenk laat ons van harte leven,
spreekt van een Vader en zegt zijn liefde uit.
Wie laten wij in al die schatten delen?
Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit.

Refrein:

Dank aan U ……

Lezing:

2 Corinthiërs 4: 6-7; 14; 16-18

Het Licht van Christus

5

Zingen:

Lied 26 uit Het Liefste Lied II

2

Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak: wie dorst heeft, neem van mij
het levend water dat ik schenk. Dan gaat je dorst voorbij.
Ik ben gegaan, en ook ik dronk toen van zijn overvloed.
En opgeleefd naar hart en ziel blijf ik door Hem gevoed.

3

Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak: Ik ben het stralend Licht.
Waar heel je wereld duister is ben ik je vergezicht.
Ik keek Hem aan en zag in Hem mijn zon, mijn goede ster.
Zolang Hij maar mijn pad verlicht is morgen nooit te ver.

6

Beëindiging van het dienstwerk als predikant verbonden
aan de Protestantse Gemeente Aalten
Gebed
Zingen:

May the road rise to meet you

May the road rise
to meet you
May the wind be at your back
May the sun shine
warm upon your face
May the rain fall
softly on your fields
And until we meet again
May you keep safe
In the gentle loving arms of God
For everything there is a season
A time for meeting
A time to say goodye
In all things
God is near
Always guiding your way
May the road rise
to meet you......

Moge de weg zich verheffen
om jou te ontmoeten
Moge de wind achter je zijn
Moge de zon
warm op je gezicht schijnen
Moge de regen
zacht op je velden vallen
En tot we elkaar weer ontmoeten
Moge je veilig blijven
In de liefdevolle armen van God
Voor alles is er een seizoen
Een tijd voor ontmoeting
Een tijd om afscheid te nemen
In alle dingen
God is dichtbij
om je altijd je weg te wijzen
Moge de weg zich verheffen
om jou te ontmoeten....

Eventueel afkondiging overlijden - Zingen: Lied 961
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.
Gebeden – voorbeden worden beantwoord door:
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Slotlied:

Lied 15 uit Het Liefste Lied II

1

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

2

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

3

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Zegen

“Everything” – Lauren Daigle
Zelfs de mus heeft een plek om te rusten
Dus waarom zou ik zorgen mijn adem laten ontnemen?
Zelfs de rozen, U hebt ze schitterend rood laten gloeien
Toch ben ik degene van wie U houdt meer dan dit
U geeft mij alles wat ik nodig heb
Zelfs de oceanen duwen en trekken op Uw bevel
Zo kunt U mijn hart tot rust brengen met Uw hand
U vertelt de seizoenen wanneer het tijd is om te veranderen
Zo zal ik U vertrouwen, zelfs als het pijn doet
U geeft me alles ...
Als ik niet kan zien, U leidt mij
Als ik het niet kan horen, U laat het me zien
Als ik niet kan staan, U draagt me
Als ik verdwaald ben, U zult me vinden
Als ik zwak ben, U bent machtig
U bent alles dat ik nodig heb
U geeft me alles ...
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