Eeuwigheidszondag
Een viering met daarin met gedachtenis van de overledenen en
de viering van het Heilig Avondmaal

Zondag 20 november 2022
Lutherse gemeente Zwolle

‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen,
niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ Jeremia 29,11
Bij de voorpagina: Beeldengroepen uit de Dom van Magdeburg (Duitsland),
de wijze en dwaze maagden in het paradijsportaal, 1240/1250
Oefenen van liederen
Orgelspel. Johann Sebastian Bach (1685-1750), Vor deinen Thron tret ich
hiermit (BWV 668). Tijdens het orgelspel worden we stil en bereiden ons voor
op de viering.
Welkom en voorbereiding
O:
Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest.
A:
AMEN
O:
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
A:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT .
O:
Vergeef ons wat we verkeerd gedaan hebben
en waar we spijt van hebben
A:
EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN.
O:
Amen
Introïtuspsalm 46 ‘God is een toevlucht te allen tijden’
Kyrie
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Gloria

Groet

Kinderen in het midden
Eerste lezing, gezongen: Psalm 44, met een bewerking van Claude Goudimel,
(1510-1572). Cantorij 1, Cantorij en allen: 2, 4 en 11
Tweede lezing
Aankondiging
Psalmwoord ‘God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood’ (Psalm 46).

Evangelielezing: Matteus 25,1-13

Verkondiging
Lied 749 ‘Op, waak op’
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Gedenken – met refrein ‘Koester de namen die wij hier gedenken, dat zij
geborgen zijn in uw genade, ingelijst in licht bij U en bij ons’, uit gedachteniscantate van Toon Hagen en Sytze de Vries. Enige keren gezongen door allen.
De namen worden genoemd van diegenen die het afgelopen jaar uit de kring
van de gemeente zijn overleden, of omdat ze verbonden zijn met leden van
onze gemeente. Bij iedere naam wordt een kaars ontstoken aan de Paaskaars,
het Licht van de Eeuwige dat blijft.
Corrie Jense, 17 december 1927 - 31 december 2021
Cornelis Marinus van Endt, 10 februari 1939 - 29 januari 2022
Geertruida Bertha Maas, 19 maart 1923 - 8 april 2022
Maria Evelein-Steinhart, 29 april 1929 - 11 mei 2022
Berend Koster, 3 maart 1931 - 27 juni 2022
Mw. Eef Koldenhof-Evers, 24 mei 1933 - 22 oktober 2022
Konstantin, 19 maart 1981, 7 mei 2020-de man van Lyudmila
Yuri, 6 december 1973–15 februari 2018,de man van Oksana
Valentina, 30 maart 1954 – 7 oktober 2021,de moeder van Oksana
Gorge, 4 november 1948 – 7 juli 2017, de man van Nadiia
Ivan, 23 februari 1923= 21 april 2006, de vader van Nadiia
Vasily,27 juli 1940 – 4 juni 2020, de vader van Zenja
Anatoliy, 7 mei 1954- 15 april 2022, de man van Natasha
Lied ‘Koester de namen’
Een ieder die wil kan naar voren komen en een kaars ontsteken aan de
Paaskaars, voor dierbaren die elders of misschien al langer geleden zijn
overleden. De cantorij zingt ‘In My Father’s House’, een tekst die komt uit
Johannes 14, door Philip Stopford (*1977). Vervolgens klinkt op orgel een
bewerking van Toon Hagen over ‘Jerusalem, du hochgebaute Stadt’.
Een laatste kaars wordt ontstoken. Allen gaan staan
Lied 729 ‘Zij gaan op naar de stad van de vrede’. Vers 1 door cantorij
koorbewerking: Toon Hagen (*1959), vers 2, 3 en 4 allen.
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Afkondigingen
Iedereen is welkom rondom de tafel. Bij het Avondmaal worden brood en wijn
gedeeld in een kring rondom de tafel. Op aangeven van de koster of
coördinator kan een ieder in de kring plaatsnemen. Het is fijn als het een
mooie kring is waarin iedereen ruimte heeft.
In de eerste kring zijn kinderen en hun ouders genodigd, aangevuld met
overige kerkgangers.
Indien u een glutenvrij dieet hebt, kunt u rechts naast de predikant gaan
staan.
Wijn wordt in de grote kelk geschonken en druivensap in de kleine.
Uw hostie, die u aangereikt krijgt door de predikant, kunt u dopen in de kelk
met wijn of druivensap, gedragen door een diaken. U kunt aangeven welke
kelk bij u hoort.
Uit de beker wordt niet gedronken.
De kring wordt afgesloten met een zegenbede, waarna u weer op uw plaats
kunt gaan zitten.
Collecte. Fluit en orgel: Georg Phillip Telemann (1681-1767). Delen uit het
fluitconcert in D.
Credo: 848 ‘Al wat een mens te kennen zoekt’. De gemeente gaat, zo
mogelijk, staan.
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Prefatie

Lofprijzing
Sanctus

Avondmaalsgebed en Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd,
Uw rijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde; geef
ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij
vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons
van het kwade.
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Inzettingswoorden. De gemeente gaat staan, indien mogelijk.
Agnus Dei

Vredegroet. Wij wensen elkaar vrede toe met een gebaar van nabijheid
Nodiging
Communio - Delen van brood en wijn
Musica sub communione:
Johann Sebastian Bach. Uit Cantate ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ (BWV
140): Choral Zion hört die Wächter singen
Zion hört die Wächter singen das Herz tut ihr vor Freude springen,
Sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig; Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht
auf. Nun komm, du werte Kron, Herr Jesu, Gottes Sohn! Hosianna!
Wir folgen all zum Freudensaal Und halten mit das Abendmahl.

Johannes Brahms (1833-1897). Herzlich tut mich verlangen (opus 122, nr. 10)

7

Dankzegging

Dankgebed
Lied 919 ‘Gij die alle sterren houdt in uw hand’. De gemeente gaat staan,
indien mogelijk.
Zending en zegen

Zegen

Orgelspel
Adriaan C. Schuurman (1904-1998) Fuga ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’
Zoals het orgelspel aan het begin van de viering de verstilling dient, zo is dat ook hier.
U kunt gaan zitten om te luisteren naar het orgelspel. Als het voor u fijner is om,
eventueel met uw kinderen, alvast in stilte naar het gemeentecentrum te gaan is dat
ook goed.
In het gemeentecentrum staat koffie en thee klaar. En daar is alle gelegenheid om
elkaar te ontmoeten. Iedereen hartelijk welkom!
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