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DAG GOEDE GAARDE, VAARWEL!
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t: Herman Boswijk; m: Llangloffan (Wales)
(staande)

3. In lood gevatte ramen met kruis en duif en vis.
Wij zullen ons niet schamen voor dit geheimenis.
De bekers en de schalen, wit brood en rode wijn.
Het lied zal steeds herhalen dat wij er mogen zijn!
4. Een viertal predikanten, zij preekten onverpoosd!
Hun woorden als gezanten vol van vermaan en troost.
Ook werd er veel gezongen, Opwekking, Tussentijds.
Van harte, ongedwongen, zo klonk het onzerzijds.
5. Dit huis van samenkomen, niet voor de eeuwigheid.
't Is uit met onze dromen, de afbraak wordt een feit!
't Was goed een kerk te bouwen gemetseld steen voor steen.
Het afscheid doet ons rouwen maar ach, ook wij gaan heen.
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Aansteken van de Paaskaars
Bemoediging
v.
Onze hulp in de Naam van de Levende
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v.
die trouw blijft in eeuwigheid
g. en het werk van zijn handen nooit loslaat.
Drempelgebed
v.
Niet om te oordelen bent U gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
g. om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,
v.
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
g. Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
v.
...
(gebedsstilte)
v.
Neem ons zoals wij hier zijn
en verander ons naar uw beeld.
U bent toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
g. U bent de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen.
(gemeente gaat zitten)

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.
Lezen uit Psalm 84:6-7

Zingen: Psalm 84: 1 en 2
(gezongen in de eerste dienst in De Gaarde op 15 december 1962)
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Zingen: Psalm 84: 4
Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.
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Kyriëgebed
afgesloten met gezongen Kyrië eleison 301 k

DIENST VAN HET WOORD
Groet
v.
De Eeuwige zal bij u zijn
g. ook u zal God bewaren
Gebed bij de opening van de Schrift
Gesprek met de kinderen
Kinderlied: Kijk eens om je heen (AWN 2-28)

Glorialied: 413: 1, 2
(gezongen als slotlied in de eerste dienst in De Gaarde op 15 december 1962)

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan!

Alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
"Heilig, heilig, heilig" toe!
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2
Kijk eens om je heen,
kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein,
God wil onze Vader zijn.

6

Lezing O.T. : 2 Kronieken 6: 18-21
(gelezen in de eerste dienst in De Gaarde op 15 december 1962)

Zingen: lied 905: 1, 4

Zingen: lied 364: 1 – 4

3. Gij ziet en hoort
wat onze mond wil spreken,
het is een staamlend,
ontoereikend teken,
een zwak en machtloos
mensenwoord

2. Uw oog aanschouwt
ons hier met onze schatten.
Woont Gij, wie zelfs de heemlen
niet bevatten,
toch in een huis door ons
gebouwd?

4. In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!
Korte meditatie

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.

Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat hij altijd met ons
gaat.

Korte meditatie
Orgelspel: Johann Sebastian Bach - Adagio

Zingen: lied 364: 5, 6

DIENST VAN HET ANTWOORD

5. Gij spreekt ons aan,
Ge hebt de mens verkoren:
aan deze plaats doet Gij uw woorden
horen,
hier zijt Gij, want hier woont uw naam.

6. O, antwoord Gij,
als wij tezamen bidden,
daal neder uit uw hoogte in ons
midden!
In uw vergeving wonen wij.

Woorden van dank (door diakonie vanwege dankdag)
Woorden van afscheid voor kosters en kerkmeester

Lezing N.T. Lucas 6: 43- 49
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Zingen: NLB 718

Zingen: NLB 280: 2, 3 en 7

2. Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3. Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
't roepen aan de poort.

4. Wil dan geven,
dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
't woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

3. Dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Mededelingen
Voorbeden, telkens gevolgd door NLB 367b

Stil gebed

Dankgebed
We staan stil bij die plekken en momenten, waarin de diensten hier in De
Gaarde gestalte kregen en danken God daarvoor.
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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
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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.
Collecte voor:

- Snurkhuis/ Catharijnenhuis
- Plaatselijk kerkenwerk

Tijdens de collecte zingt de Schola Gardiana "Lied van troost"
t: Atze Bosch; m: Marcus Veenstra
Hoe pijnlijk het verlies van wat niet blijven mocht,
Voor ieder die zo trouw de eigen kerk bezocht.
Hier werd gedoopt, het zegel, teken van ’t verbond.
Hier klonk bij brood en wijn de dank uit hart en mond.
Refrein:
Is dit ons huis niet meer, wees, Heer, ons onderkomen,
een toevlucht zonder schromen. Wil in ons wonen, Heer.
Hier vond het afscheid plaats van liefsten, jong of oud.
Hier klonk het ‘ja’ van mensen aan U toevertrouwd.
Geef, Heer, geloof: wij staan in Christus niet alleen.
Schenk ons uw troost: de kerk is meer dan hout en steen.
Slotlied (staande): GvL 655
t: Gonny Luijpers; m: Herma Bulder

2. Laten we gaan. Geloof in de zegen
die onze God steeds toegezegd heeft,
in niemandsland soms worst'lend verkregen
maar die ons hoop, moed en waakzaamheid geeft.
Neem van hier mee, het vaste idee
Licht blijft de kern, vaak tastend beleefd.
3. Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
In de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan.
Zegen,
beantwoord met gezongen Amen : 431c

____________________________

We kunnen elkaar nog ontmoeten bij koffie en thee in de wijkzaal.
Voor de kinderen is er limonade.
Allen een prettige zondag gewenst!
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