VIERING MAART 2022

THEMA: AFSCHEID VAN
DE RANK
Voorgangers:
Organist:

pastor Mariëlle Roosen en
ds Hetty van Galen
dhr. André Keessen

Opgenomen in ‘de Rank’

VOORBEREIDING: WIJ ZOEKEN GOD
De klokken luiden
We steken de paaskaars en de lichtjes in de
levensboom aan
Lied: Zingt een nieuw lied
Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd
God wil alhier met ons verkeren
hier wordt een huis voor Hem bereid
Hij heeft de hand
en het verstand
gezegend voor het werk
de bouw van Christus’ kerk
God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw
Dat hij met ons samen wil wonen
geeft ons de moed voor dit gebouw
Maar niet met steen
en hout alleen
is ’t grote werk gedaan
’t Zal om onszelve gaan
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente : Die hemel en aarde gemaakt heeft
Groet
Voorganger:
Genade en vrede, liefde en barmhartigheid,

voor u, voor jou en voor mij,
voor ons allemaal samen
in de Naam van God,
de Levende, de Zoon en de Heilige Geest.
amen
Gemeente:
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid
Amen
Kaarsenlied: Zeven kaarsen branden samen
Zeven kaarsen branden samen
op een houten kandelaar
Zeven lichtjes, zeven dagen
Alle weken van het jaar
Zondags voor de zieke mensen
die erg bang zijn voor de pijn
Maandag voor de arme mensen
dat er brood voor hen zal zijn
Dinsdag voor al mijn familie
Vader, moeder, broer en zus
Woensdag voor wie mij verzorgen
soms is dat een hele klus
Donderdag voor alle mensen
die soms huilen van verdriet
Vrijdag voor wie zich alleen voelt
ook al zien wij dat vaak niet

Zaterdag om u te danken
voor het goede dat U geeft
Dat U mij en heel de wereld
altijd in Uw handen heeft
Kyriegebed

Zingen: Dank u voor deze nieuwe morgen
1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2. Dank U voor deze mooie aarde,
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat u ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God ik wil u danken
dat ik danken kan.
RONDOM DE BIJBEL: GOD ZOEKT ONS
Gebed bij het openen van de Schrift
Verhaal uit de bijbel
De lezing wordt afgesloten met het zingen van:
Boek, jij mag open
je bent Gods blij verhaal
Woord dat doet hopen
God spreekt in mensentaal
Eer aan de Vader
de Zoon en aan de Geest
God die er zijn zal
en altijd is geweest
Zingen: Wonen overal, nergens thuis
Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan,
mensen, veel geluk.
Wonen overal even thuis,
handel en wandel en huis na huis.
Loven en bieden op waarheid en waan,
wagen en winnen en verder gaan,
mensen, veel geluk.

Wonen overal bijna thuis,
aarde mijn hemel, mijn vadershuis.
Stijgende sterren, de lach van de maan,
mensen die dromend een stem verstaan,
mensen veel geluk.

Overweging

Lied: Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – vrees
niet,
Hij gaat met ons, een weg van dagen.
3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

DIENST VAN HET ANTWOORD: WIJ ZOEKEN ELKAAR EN DE
WERELD
Dankgebed en voorbeden
Elke voorbede wordt afgesloten met het zingen
van:
Hoor ons, Heer, luister naar ons,
Hoor ons, Heer, luister naar ons.
Onze Vader
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.
AFSCHEID VAN HET KERKGEBOUW DE RANK
Lied: De vreugde voert ons naar dit huis
(NLB 280: 2,3,7)
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
dit huis dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
De tafel
Voorganger:
Bij het afscheid van dit gebouw,
nemen we afscheid van deze tafel.
God heeft ons aan deze tafel gevoed met woorden,
met licht
met brood en wijn
Nu wij dit kerkgebouw verlaten, bidden wij:
Blijf ons versterken met uw gaven,
Wees onze reisgenoot
Op weg naar uw toekomst.
ga met ons mee.
Het orgel
Voorganger
Bij het afscheid van dit kerkgebouw, nemen we afscheid van dit
orgel.
God heeft ons verblijd met mooie klanken
Via dit instrument hebben we van Zijn Glorie gezongen,
Heeft ons geloof gevoed met zijn tonen.
Nu wij dit kerkgebouw verlaten, bidden wij:
Blijf ons
De kansel/lezenaar
Voorganger:
Bij het afscheid van dit gebouw,
Denken we op deze plaats aan de vele woorden
Aan uw verhalen, keer op keer
Wij willen leven naar het woord ons gegeven.

Dit woord gaat ons ter harte
Dit woord wijst ons de weg
Op weg door het leven
Bouwt uw woord een huis,
Een gids ons gegeven
Nu wij dit kerkgebouw verlaten, bidden wij:
Blijf ons met uw woord nabij
Spreek ons aan
En wijs ons de weg
Blijf in ons midden
Ga met ons mee.
De paaskaars
Voorganger:
Bij het afscheid van dit gebouw
Denken we op deze plaats aan de vele keren
Dat dit licht ontstoken is.
Een teken van de opgestane Heer
Waaruit we leven, zondag na zondag,
Dag na dag.
Licht dat we mogen delen
Aan ieder op onze weg door het leven.
Nu wij dit kerkgebouw verlaten, bidden wij:
Ga met uw licht voor ons uit
Op de weg naar uw koninkrijk,
Zo bidden wij:
Blijf in ons midden
Ga met ons mee.
Zo nemen we afscheid van dit huis
Maar niet van u,
U trekt met ons mee.
Ook straks in dat andere gebouw

Zegen
Gezongen amen
Lied Wij zoeken hier uw aangezicht
(NLB 281: 1,7,8,10)
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!
Gij hebt uw woord gestand gedaan:
Wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!
Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!
Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

