
GEDACHTENISDIENST
op 1 november 2020, 10.00 uur

in de Slangenburgse kerk

THEMA:
STERK ALS DE DOOD IS DE LIEFDE

aan deze viering werken mee:
- voorganger ds. Helma van Loon
- organist Sietse Strating
- harpiste Judith Baakman
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VOORBEREIDING

Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

De kaarsen worden aangestoken

Stilte (we luisteren naar harpspel)

Bemoediging en groet (de gemeente gaat staan)

V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen. 

A Amen.

Lied: LB 513

1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden,
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Inleiding

Kyriegebed: na ‘bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 146c: 1

Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Israëls God! Zolang
ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft, worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
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SCHRIFT

Gebed

Lezing: Psalm 139: 1-18

Heer, u weet alles van mij, u kent mij. 
U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga.
U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.
U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg.
U ziet alles wat ik doe.
Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen.
U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen.
Uw hand houdt me vast.
Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent.
Ik kan het niet begrijpen.
Waar kan ik heen gaan zonder dat u het merkt?
Waar kan ik heen vluchten zonder dat u mij ziet?
Ik kan wel naar de hemel klimmen, maar dan bent u daar.
Ik kan wel afdalen naar het land van de dood,
maar daar bent u ook.
Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt.
Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat.
Maar ook daar zal uw hand mij leiden, 
ook daar houdt uw hand mij vast.
Ik kan wel willen dat het donker wordt, zodat u mij niet ziet.
Ik kan wel willen dat de dag verandert in nacht.
Maar voor u is het donker niet donker.
Voor u is de nacht net zo licht als de dag.
De duisternis lijkt op het licht.
U maakte mij in de buik van mijn moeder.
Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd.
Ik dank u daarvoor.
Want het is een wonder, zoals ik gemaakt ben.
Alles wat u maakt, is een wonder.
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Dat weet ik heel goed.
U hebt me al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd.
U hebt me al gezien toen ik diep in de aarde ontstond.
Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al.
Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij.
En u schreef het in uw boek.
God, uw gedachten kan ik niet begrijpen,
ze zijn te moeilijk voor mij.
Ik probeer uw gedachten te tellen, maar het zijn er zo veel,
meer dan er zand is bij de zee.
Ik ben dicht bij u, elke ochtend weer.

Lied: LB 23b: 1 en 2

1 De Heer is mijn Herder! ’k Heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust.

2 De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel.
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen.
Hij schraagt m’ als ik wankel. Hij draagt m’ als ik viel.

Lezing: Hooglied 8: 6 en 7

Draag mij als een zegel op je hart, 
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur, 
een laaiende vlam.
Zeeën kunnen haar niet doven, 
rivieren spoelen haar niet weg.
Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,
dan werd hij smadelijk veracht.
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Lied: LB 791: 1 en 2

1 Liefde, eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt.

Lezing: 1 Korintiërs 13
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de
liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle
cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle
geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn
lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou
mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal
verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en
ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat
beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben
heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een
wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend
ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde.
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Lied: LB 791: 4 en 6

4 Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.

6 Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen, bron van liefde, liefde zelf!

Overdenking 

Muziek

Lied: LB 886

1 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

2 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij d’ Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

GEDACHTENIS

Inleiding

Tijdens het aansteken van de kaarsjes: Harpspel
De namen

- Emmy Luimes-Semmelink 
- Toon Fles
- Annie Veenink-Bruijel 
- Jan Hilverink 
- Riet Madern-Van Gelder 
- Louis Kolenbrander
- Willemien Tijken-Pennings



Lied: LB 247: 1 en 3

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: LB 416: 1, 3 en 4

1 Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen

Muziek

Bij het verlaten van de kerk, krijgt u een lichtje aangereikt.
U kunt het lichtje in het labyrint zetten en al lopend denken aan

hem/haar/hen die is/zijn gestorven.



Als jouw naam klinkt

Als jouw naam klinkt 
zie ik even

hoe je liep en wat je zei
wat er altijd is gebleven

van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt 
stroomt er water 

uit mijn ogen, door mijn ziel. 
Onze dromen, plan voor later,

tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt 
komt tot leven

hoe jij mij hebt mee gemaakt, 
mee geschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt
verwacht ik onder 

onze levens eens een hand 
ook al voelt nu alles zonder

God brengt ons weer in verband.

Michiel de Zeeuw
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