
GEDACHTENISDIENST
op 1 november 2020, 15.00 uur

in de Slangenburgse kerk

THEMA:
STERK ALS DE DOOD IS DE LIEFDE

aan deze viering werken mee:
- voorganger ds. Helma van Loon
- organist Maarten Barneveld
- 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 221: 1 en 2 (gezongen bij het afscheid van Annie Verbeek)

1 Zo vriendlijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Inleiding

Kyriegebed: na ‘bidden wij’: LB 301g
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Glorialied: LB 634 (gezongen bij het afscheid van Henny Wolsink)

1 U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht,
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer!

SCHRIFT

Gebed

Lezing: Psalm 139: 1-18 (gelezen bij het afscheid van Jan Batteram)

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.
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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.
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: Psalm 31: 1 

(Psalm 31 werd gelezen tijdens het afscheid van Janna Brinkhuis)

1 Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
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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.

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 (gelezen bij de afscheidsdienst van Jan Mensing)

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
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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.

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 947

1 Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen
en loslaat wat het leven bood,
kom, Geest, uw zegen op mij leggen,
verzeker mij: Gods trouw blijft groot.

2 Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden
wat mij het lot te dragen geeft,
kom, Christus, kom en wis mijn tranen,
als ik mij aan U overgeef.

3 Wanneer mijn hart, tot U geheven,
het thuis herkent, dat Gij ons biedt,
blijf Vader, mij met licht omgeven,
en al mijn klagen wordt een lied.

GEDACHTENIS

Inleiding



Tijdens het aansteken van de kaarsjes: Harpspel

De namen
- Annie Veerbeek-Tuunter
- Jan Mensing 
- Janna Brinkhuis-Vondeling 
- Douwe Sietzema 
- Jan Batteram 
- Gommert van Koeveringe 
- Henny Wolsink-Kerkkamp 

Tekst van Hans Stolp (gelezen tijdens het afscheid van Douwe Sietzema)

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: LB 416 (gezongen bij het afscheid van Gommert van Koeveringe)

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. 



Tekst van Hans Stolp:

Jouw lichaam; wij weten: het is jouw oude jas, een afgedragen mantel.

Maar wij, wij hadden het zo lief. Wij kenden de lijnen in jouw gezicht,

de kleur van je ogen, de gebaren van je hand, de klank van je stem.

En daarom doet het ons pijn om jouw lichaam aan de aarde af te staan. 

En toch: jij zelf leeft niet meer in dat lichaam: je hebt het losgelaten,

afgelegd en bent het nieuwe leven ingegaan.

Jouw lichaam: wij hadden het zo lief, omdat jij dóór dat lichaam 

tot ons sprak, omdat je in dat lichaam bij ons was.

Daarom danken wij de aarde die jou dat lichaam gaf 

en jou in dat lichaam hier op aarde met ons leven liet. 

En daarom geven wij nu jouw lichaam aan de aarde terug 

en danken haar voor het geschenk van jouw lichaam.

Aarde keert tot aarde weer. Het lichaam heeft zijn taak volbracht.

Maar terwijl wij jouw lichaam teruggeven aan de aarde, 

denken wij aan jou, 

die nu die andere, grotere wereld binnengetreden bent: 

je bent begonnen aan die lang reis, 

die jou terugbrengt naar het land van Licht. 

Mogen de engelen der liefde je begeleiden en behouden op die tocht,

zodat je, door hen geleid, zult mogen zien van aangezicht tot aangezicht 

en zult worden die je bent: kind van het Licht.

Jouw lichaam: wij geven het terug aan de aarde. 

Maar terwijl wij dat doen, richt ons hart zich op jou, 

en wij omhullen jou op jouw reis met onze liefde

en met dankbaarheid voor alles wat je ons gegeven hebt. 

Moge God jou bergen in zijn hart en jou verwarmen met zijn Liefde. 

En weet dat onze liefde blijvend mét jou gaat om jou te dragen.

Wij laten jouw lichaam los zoals jij zelf dat deed. 

Maar met jou blijven wij verbonden, 

want liefde is eeuwig en sterker dan de dood.
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