Dienst waarin ds. Egbert Rietveld afscheid
neemt van de Triogemeenten
Hoedekenskerke, Nisse en ’s-Heer Abtskerke

Zondag 30 augustus 2020 - 14.30 uur
in de Maria kerk te Nisse

“Jullie zijn mijn handen”
Tekst, gevonden in juni 1945 in Normandië bij een kapotgeschoten
Christusbeeld, waar de handen ontbraken.

Orgelspel
Welkom, mededelingen
Zingen:		 lied 280

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?
5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ‘t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
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Bemoediging
v. Onze hulp is in de Naam van de HEER
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. brekend het brood, delend zijn leven,
trekt Hij zijn spoor in onze wereld,
g. bezielend, in liefde die draagt,
verbindt Hij mensen met elkaar.
v. Heer, breek onze hoogmoed, onze angst
en onverschilligheid. Richt ons op, en
maak ons tot reisgenoten,
tot wegbereiders van uw Rijk:
g. brekend ons brood, delend ons leven,
zo blijft U de lof, de dank en de eer!
Beginpsalm:		

Psalm 92: 1,2,3
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2. Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.
3. Gij hebt mij door uw daden, / o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, / ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart versterken.

Gebed om de nood in de wereld, uitmondend in
Lofzang:		

lied 146c: 1,3,7
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3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!
Epiclese
Lezing:		

Lukas 24: 26-35

Zingen:		 lied 992

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.
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Verkondiging
na de stilte:		

CD muziek van Willem Vermandere

Moment met de kinderen
Dienst van losmaking van ds. Egbert Rietveld van de gemeenten
Hoedekenskerke, Nisse en ’s-Heer Abtskerke

Dankgebed, voorbeden, vervlochten met lied 647

2. Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
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3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

4. Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Stilte, onze Vader
Slotlied:		 lied 657
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2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ‘t licht getild.
			
			
			
			
			
			
			
			

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

				
4. Ons lied wordt steeds gedragen
					
door vleugels van de hoop.
					
Het stijgt de angst te boven
					om leven dat verloopt.
					Het zingt van vergezichten,
					
het ademt van uw Geest.
					
In ons gezang mag lichten
					het komend bruiloftsfeest.

Uitzending en zegen
Collecte
Bij de uitgang staan twee bussen voor de collectes, die bestemd zijn
voor de diaconie en de kerk.

voorgangers in deze dienst waren: ds. Egbert Rietveld en
					ds. Arie van der Maas
ouderling van dienst:			
Dirk van der Slink
organist:				Arthur Capel
zanggroep onder leiding van:		
Jos Roelse
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