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Liturgie voor de dienst op zondag 22 november 2020,  

09.30 uur, in de Dorpskerk in Maasdijk. 

10e zondag van de herfst – laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken van de overledenen 

 

VOORBEREIDING 

 

Inleidend orgelspel 

Mededelingen en afkondigingen 

Zingen: Ps. 98:1 en 2 (Met zanggroep?) 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Klein Gloria  

Zingen: Opw. 488 De kracht van Uw liefde (Met zanggroep?) 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van het Woord 

Apostellezing: 1 Thessalonicenzen 5,1-11 (door Anne Stelma) 

Zingen: Lied 751:1 en 3 ‘De Heer verschijnt te middernacht’ ( Met zanggroep?) 

Evangelielezing: Mattheüs 24,14; verder de verzen 32-36 en 42-44 

Zingen: Lied 751: 4 en 5 “Zijn onze lampen wel gereed” (Met zanggroep?) 

Verkondiging 

Muziekcombo: In His love, Mark Patterson 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

 

Inleiding tot de gedachtenisdienst der gestorvenen (door dominee) 

 

Gedachtenis der gestorvenen gemeenteleden 

- De namen van de overledenen (door Anne Stelma) 

- Plaatsen van de gedachtenisstenen (door dominee) 

 

Muzikaal intermezzo (orgel) 

 

Gedachtenis aan andere namen (Anne Stelma), plaatsen gedachtenissteen (door dominee) 

Met deze namen gedenken wij in het licht van Christus ook anderen, hier niet hardop genoemd,  

die ons korter of langer geleden zijn voorgegaan, 

mensen van naam, die ons lief waren en naamlozen: 

kinderen, te vroeg geboren, te jong gestorven, ouderen, eenzaam, onopgemerkt overleden, slachtof-

fers van geweld en oorlog en vele, vele anderen. 

Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbonden-

heid met de Heer sterven.” En de Geest beaamt: “Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want 

hun daden vergezellen hen.” (Openbaring 14:13) 

 

Muziekcombo: Hoger dan de blauwe luchten – Jan Peter Teeuw 

Video kinderkerk ‘Herdenken’ 

Luisterlied Sela: Ik zal er zijn (https://youtu.be/f4RgXZAEiQg) 

Gedicht ‘Elke Stap’ 

Dankgebed (dominee), voorbede (door Anne Stelma), stil gebed, Onze Vader 

Aandacht voor de collecte 

Slotzang: Lied 416: 1, 3 “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Met zanggroep?)  

Wegzending en Zegen 

Lied 416:4  “Ga met God en Hij zal met je zijn” (Met zanggroep?) 

 

https://youtu.be/f4RgXZAEiQg

