Hervormde Gemeente
Bruchem

Liturgie
zondag 22 november 2020, 09.30 uur
Voorganger: Ds. A. van Zetten
In deze eredienst zullen de gemeenteleden herdacht worden
die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Inleidend orgelspel
Welkom en afkondigingen door de ouderling van dienst
Voorzang psalm 121: 1
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
Stil gebed
Votum en groet
Zingen psalm 13: 1
Hoe lang, o HEER, mijn toeverlaat,
Vergeet Gij mijnen jammer-staat?
Hoe lang zult Gij, in mijn ellenden,
Van mij Uw vriend'lijk aanschijn wen - den?
Daar al mijn moed en kracht vergaat?
Wet
Zingen psalm 13: 3
Aanschouw mijn ramp, verhoor mij, HEER;
Ai, zie op al mijn lijden neer;
Verlicht, mijn God, verlicht mijn ogen,
En laat Uw goedheid niet gedo - gen,
Dat mij de slaap des doods verteer'.

Voorlezen van de namen (zo mogelijk staande)
De namen van gemeenteleden die overleden zijn in het kerkelijk jaar 2019-2020 worden
voorgelezen:
• Aart van de Nieuwegiessen, 4 januari 2020, 90 jaar
• Johannes Catrinus van Loon, 9 januari 2020, 84 jaar
• Gijsje van Loon-van Lopik, 11 mei 2020, 81 jaar
• Gijsbert Gerrit van Tuijl, 10 april 2020, 60 jaar
• Johanna Wilhelmina van Veldhoven- van Gameren, 6 juni 2020, 73 jaar
• Elisa Cornelis van Ballegooijen, 11 juli 2020, 74 jaar
• Cornelis Wouter de Geus, 17 juli 2020, 77 jaar
• Johanna van de Haar, 6 augustus 2020, 92 jaar

Eén minuut stilte om hen te gedenken die zijn overleden
Zingen psalm 121:2
Hij is, al treft u 't felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.
Gebed
om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing psalm 13
1 Een psalm van David, voor de koorleider.
2. Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor
altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij
verbergen?
3. Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn
ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij
verheffen?
4. Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn
God!

Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de
dood,
5. anders zegt mijn vijand: Ik heb hem
overwonnen,
en verheugen mijn tegenstanders zich,
wanneer ik wankel.
6. Ik echter vertrouw op Uw
goedertierenheid,
mijn hart zal zich verheugen in Uw heil,
ik zal voor de HEERE zingen,
omdat Hij goed voor mij geweest is.

Tekstlezing psalm 13: 2a, 4a en 6a “Hoe lang nog, Zie mij aan, Ik echter”
Zingen psalm 13: 5
Maar, in dit smartelijk verdriet,
Mistrouwt mijn hart Uw goedheid niet;
Neen, 't zal zich in Uw heil verblijden.
Ik zal den HEER mijn lofzang wij - den,
Die mij genadig bijstand biedt.
Preek ‘Een driedubbele hartenkreet’
Zingen psalm 73:12
'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.
Dankgebed
Zingen psalm 89:1 (staande)
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Zegen
Uitleidend orgelspel
Na deze kerkdienst zal ds. Van Zetten de rouwdragende families groeten en spreken bij de
uitgang.

