Orde van de gedachtenisdienst dd. 31 oktober 2021 PGRO kern Wijchen

Voorganger: ds. Dick Sonneveld
Namens de kerkenraad: Joop v.d. Doe
Muziek: Hans Meek
Lector: Theo Arntz
Thema: “Gezegend met jouw Licht "

MENSEN ONTMOETEN GOD.
-

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Drempelgebed
Aanvangspsalm: Ps. 139: 1 en 4
Stil Gebed

-

v: Onze hulp is in de naam van de Heer
g: Die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: En niet laat varen het werk van Zijn
handen
v: De Heer is met u allen
g: Ook met u is de Heer

Zingen: Ps. 139: 6
KYRIE
Het kyriegebed wordt ingeleid met:
-

Zingen: Bleibet hier und wachet mit mir.

Liefdevolle, hier zijn we dan en wij zijn gebleven. Wij hebben gewaakt en nog denken we vaak aan
onze geliefden die er niet meer zijn.
We hebben gewaakt toen het moeilijk werd en als de dood snel kwam dan hebben we daarna
gewaakt stil gestaan bij wie de ander voor ns was.
En we kwamen tot de conclusie dat we niet zonder de ander kunnen sterker nog, dat we voor een
deel door die ander bepaald zijn.
Vandaag schreeuwen naar u, ja wij waken over onze geliefden dat zij in onze ziel blijven.
Wij waken over onze geliefden en roepen blijf bij mij.
En u komt en zegt ons.. ik zal blijven bij je. Ik zal zorgen dat de niest dat in liefde gedaan is verloren
zal gaan. Dat de duisternis het licht niet zal grijpen.
Heer ontferm u over de duisternissen van ons leven. Daar waar we waken en waken en waken en we
geen licht n] meer zien, kom in onze duisternis en maak het donker tot licht en help ons onze
verlangens ontdekken en zien dat niet sop deze aarde verloren gaat.. ja dat het licht overwint.
Hee, ontferm u oer ons en leer ons loven en prijzen dat wij mogen rusten in U en dat u ons zegt: ik
ben met je tot aan het einde van je tijd, dan zal mogen wonen in Mij.
Heer, help ons vol te houden, help onze ogen aan het Licht.
Amen
- Het gebed wordt beëindigd met: Alleluja 1A Orthodox Taizé Alleluja Slava Tebie boze
GOD ONTMOET DE MENSEN

Inleiding op de dienst.
Zingen: Ps. 23b: 1, 2 en 3.
Gebed bij de opening van de schriften
Liefdevolle, hier zijn wij mensen van de tijd, Nooit staat het stil altijd gaan wij maar weer. Steeds op
ontdekkingstocht nar nieuwe verten en naar dingen die we nog niet hebben ervaren.
Uw woorden horen we: je mag rusten in Mij. Liefde, ze mogen wonen bij mij. Ik zal mij verbinden
met je op leven en dood en nooit zal ik je laten aan.
Daar zijn uw woorden van eeuwige verbintenis met ons. Help ons onze ogen te openen voor die
verbintenis die ons in staat stelt om te gaan van kwetsbaarheid naar kracht.

We letten elkaar niet los u laat ons niet los.
Amen

VAC 2A: Altijd onderweg (tekst en muziek: Henk Harmsen)
1. Altijd onderweg,
Niemand weet waarheen,
Nergens veilig thuis,
Rusteloze tocht.
2. in de woestenij
Wanen wij ons thuis,
Bitterwater, dorst,
Toch weer verder gaan.
3. kringloop van bestaan,
Oorzaak en gevolg,
Alles gaat voorbij,
Altijd onderweg.
4. samen onderweg,
wij zijn niet alleen,
dwalen, hand in hand,
laat elkaar niet los.

Lezing: Jes. 60: 1-5 en 19 – 22
Zingen: Lied 416
Verhaal voor kinderen en andere mensen: “Van kwetsbaarheid naar kracht”

Ze had het nooit geweten.

Mientje heette ze, een gewoon mens. Toen Piet haar man doodging, had die het nog
gevraagd.. zal ik je ooit nog zien?
Toen hij gegaan was voelde Mientje een enorme leegte in haar hart. Het was koud, niemand
raakte haar meer aan. Het leek alsof de donkerte haar intrede had gedaan in haar leven.
En toch werd het ieder dag morgen en het licht bleef schijnen. En de wereld draaide door.
Dat was haar grote ontdekking… dat alles gewoon, maar nu zonder haar zo voelde ze het
doorging.
Het was alsof haar licht gedoofd was.
Tot op die ene dag. Wat het geweest is weet ze niet een engel.. in ieder geval iemand met een
belangrijk verhaal. Hij zei: het lijkt alsof je alleen bent, maar er is iemand die bij je is.
In je ziel, in je hart. Hij is het die je iedere morgen weer doet opstaan en die je hart laat
kloppen, hij is het die je laat ademen. Ja, je denkt dat ben je zelf.. dat is waar, maar het is
eigenlijk maar half waar, want als het aan jou zou liggen zou je helemaal niet meer opstaan
dan zou alles donker zijn.. maar iets aan de binnenkant van je lijf zegt: Leven. Ademen, je
hart laat ik kloppen.
Ja denkt dat je dood bent na het verlies van je geliefde dat alles duister is.. maar zie je leeft ..
Het is die stem die haar van binnenuit iets heel bijzonders vertelde. Ze vertelde dat je geliefde
helemaal niet dood is. Dat in je ziel die ander verder gaat en dat in je eigen ziel iets is wat de
tijd trotseert sterker is dan: Alles staat stil. Diep van binnen is er die stem van verlangen: die
schetst misschien is het waar dat die ander er is… en diep van binnen komt de liefde die je
voor de ander altijd houdt plotseling op. Ja het doet zeer, maar ook weer niet.
Je kan het niet zien, maar toch is er dat stuk wat er voor jou voor eeuwig zal zijn.
Het is die stem die je vertelt
Dit is ervoor eeuwig.
En al komt de donkerte en duisternis misschien de dood in je leven. Deze liefde voor de
ander.. dat wat je deelde zal ervoor altijd zijn.
Die stem zegt: ik verzamel alles wat goed is.. en ik berg het op in Mij.
Zo is alles wat waardevol is in Mij ervoor altijd.
Diep van binnen verlang ook jij daarnaar, want daar op die plek.. is het altijd goed en er is
geen verdriet meer, er is alleen licht en vrede en liefde..
En als dat komt dan ga je onherroepelijk schitteren.
Piet is altijd in mijn hart zei Mien en ik weet dat dat voor eeuwig is, want ook ik mag straks
ervoor eeuwig zijn in de harten van de mensen die van mij hielden..
En nu nog wat anders buiten dat alles geloof ik dat wij alle mensen zo in God mogen wonen.

Dat ons verlangen waar zal zijn en dat ons verlangen gevoed wordt door God zelf,
Onzin of waar.. In ieder geval een groot mysterie. Het vertelt dat God altijd weer met mensen
op weg gaat en dat hij dat voor eeuwig doet.

Als je gaat gaat God met je mee, sta je op dan is hij daar ga je liggen hij is er, omdat hij als
vuur in ieder van ons leeft.
Vuur dat nooit meer dooft..
En als je je aan dat Vuur toevertrouwd, zal je voor altijd in het Licht zijn.
Ja, vuur dat nooit meer dooft.

VAC 37AA: LEVEN IN HET MORGENLICHT
Gardeniers

tekst: H. Jongerius /muziek: M.

1.Leven in het morgenlicht:
onbevreesd de ogen opslaan,
want geen mens kan mij terneerslaan,
mij ontnemen mijn gezicht
2. Leven in het middaglicht:
veilig onder mensen wonen,
als een kind je liefde tonen
die voor haat noch leugen zwicht.
3. Leven in het avondlicht:
zo jezelf uit handen geven
dat je een wordt met de velen
zonder naam, zonder gezicht.
4. Leven in het volle licht:
heel je hart en ziel ontvouwen,
aan de bron je toe vertrouwen,
daarnaar worden opgericht.
Verkondiging
Lieve en mooie mensen,
Licht daar heeft de profeet Jesaja het over. En ja als je iemand verloren bent dan wil je graag
aan het licht komen.
Ooit vertelde iemand mij, na het verlies van haar man, ds., mijn leven schittert niet meer, het
is net alsof er altijd dat rouwrandje is. En ik denk dat dat waar is. Als je iemand van wie je zo
hield als je iemand moet loslaten dan is dat niet eenvoudig en zeker in het begin lijkt het erop
dat je wereld instort.

Ja als vader of moeder erg oud geworden is, kan je er vrede mee hebben, natuurlijk. Maar
toch is er dat andere, dat je voor altijd verbonden blijft met wie je zo liefhad.
De verhalen blijven en iedere keer weer mag je denken aan hem of haar. Net alsof de ander in
je gedachte er is.
Voor altijd.
Jij bent immers voor een deel geworden wie je bent door hem of haar. Met hart en ziel ben je
verbonden.
Met hart en ziel en daar begint de schittering van Jesaja eigenlijk alweer een beetje te komen.
Want de tranen die we huilen om iemand die we verloren zijn ook tranen die de moeite waard
zijn. Ze zijn gevuld met herinneringen en die herinneringen geven het leven inhoud.
Niet alles is verdriet, er is ook veel dankbaarheid voor wie je bent en voor wat die ander je
schonk.
Jij bent gebouwd mede door al die herinneringen.
Laatst mocht ik weer eens reisboek van iemand bekijken, waarin de ander nog zo levend was
en de ander tegenover mij begon vol passie te vertellen over de gebeurtenissen die er allemaal
waren.
Het sprankelde in haar ogen.
Dat is nu precies de sprankeling van het licht waar Jesaja het over heeft. Een groot licht zal
over je komen. Het is het Licht van de verwondering over de ander over de wereld waarin je
leeft.
Het is de verwondering ook dat dat voor eeuwig tot in een verre toekomst zal bestaan.
Ja onze herinnering aan degene die er niet meer is maakt dat de ander er weer even is.
Zo krijgt het verlies diepte zo ga je van kwetsbaarheid naar kracht, zo kom je ook zelf aan het
licht.
Want al die herinneringen zullen ervoor altijd zijn. Alles wat je samen meemaakte kan
niemand je afpakken.
Is er dan geen verdriet. Ja dat is er en daar heeft Jesaja het over. Als je in de duisternis bent,
dichtbij de dood, dan is het daar duister. Nu zegt Jesaja; wanhoop niet klamp je vast aan wat
ik je zal vertellen.
Je verdriet zal uiteindelijk voorbij zijn, want al was je in donkerte, ja al ben je dood, dan zal er
een wonder gebeuren.
Want in de dood zal het Licht naar je toe komen.
Jesaja ziet de stad Jeruzalem doods liggen in de ballingschap verwoest nergens licht en dan
zegt hij: Jeruzalem mensen van Jeruzalem er komt ook voor jou een tijd dat dit alles voorbij
zal zijn. Dat er vanuit de verte mensen naar je toe zullen komen. dat je dacht nergens meer
Licht en zie er zal van alle kanten licht komen.
Drommen van mensen die geliefden zullen van alle kanten komen. En al je tranen, alle
gedachten achter die tranen je verlangens… de ander is niet voor eeuwig verdwenen zal in
vervulling gaan.

Dat is het wonder het mysterie, de hoop die God ons allen geeft.
In de duisternis zal het licht komen en ja je tranen zullen niet meer zijn.. want het wordt goed
in je leven.
Als je treurde om al je verliezen dan mag je weten dat het Gods Licht zal zijn wat altijd zal
branden in jouw leven en sterker dat het dat Licht is wat de toekomst heeft.
Zoals Jesaja denkt over Jeruzalem.. zo was het vroeger voor de duisternis en de verwoesting.
is dat voor altijd weg?
Nee, dat zal weerkeren want God zelf zal daar voorgaan zorgen.. Niemand zal voor altijd in
de die duisternis zijn. Onze tranen zullen de basis zijn ons verlangen en ons gemis zal de basis
zijn van Gods Koninkrijk.. Liefde zegt die God zal nooit vergaan.
Vandaag denken wij aan onze geliefden die er niet meer zijn. En toch zijn zij niet weg.. zij
vormen een deel van ons leven en zo zegt God. Ik zal waken over dat deel dat het niet
verdwijnt..
Het is God zelf die garant staat voor wat goed was, dat dat er voor eeuwige zal zijn.
Later zal Jezus zeggen dat Gods Geest op de mensen zal komen dat hij zal wonen in hen en
zich verbinden met ons leven en die verbintenis maakt dat het in God nooit zal verdwijnen.
Nu vandaag mogen we daarom kaarsen aansteken, kaarsen die ons vertellen dat onze
geliefden in het licht zijn bij God en dat hun licht nooit zal uitdoven.
God die zich aan hen verbond zal ervoor zorgen dat zij in God ervoor altijd zullen zijn.
En dat het Licht zal zijn en schitteren.
Ja zo zal het zijn dat die schittering de dood overleeft en dat dat Licht sterker zal blijken dan
de duisternis.
Ja dat de duisternis het Licht in ieder mens nooit zal grijpen.
Gods Geest verbindt zich met iedere naam. En Gods Geest die zegt: Jij mijn geliefd kind, ik
verbind mij in jou voor eeuwig met je.
Je zal nooit verloren gaan.

Nu daarom mogen we vandaag tegen elkaar zeggen.. dat te midden van wat zo moeilijk is,
onze geliefden zullen schitteren als levenden en dat wij zoals we hier zijn allen onderweg zijn
om in dat Licht voor altijd te zijn.
Ja in beelden ziet Jesaja hoe de mensen allen op weg gaan naar dat Licht en dat er dan als ze
aangekomen zijn nooit meer tranen en verdriet zal zijn.
Hoe prachtig en vol van mysterie is dat.
Ja, hoe troostvol. Gods werkelijkheid die zich in ons verbonden heeft met ons, die overblijft
voor altijd.
Moge het zo zijn.

Amen
Zingen: Heer herinner u de namen (versie van Kees van der Zwaard) Mel: NLB 730
1 Heer, herinner U de namen,
ieder die gestorven is.
Zie ons aan zoals wij kwamen
uit de diepte, het verlies
van de mensen, die wij dragen
op de lippen, in ons hart,
die wij missen sinds de dagen,
dat de dood ons huis verwart.
2 Heer, U weet hoe vaak wij deelden
van ons dagelijkse brood,
hoe wij vochten,
hoe wij speelden
ongehinderd door de dood.
Ooit bent U met ons begonnen
aan een ware levensreis.
Langs de wegen van verlangen.
gaan wij biddend: breng ons thuis.
3 Uit het duister van de dalen
zoeken wij uw nieuw gebied.
Laat ons niet in schuld verdwalen,
niet verzanden in verdriet.
U bent onze hoop voor ogen,
spreek één woord: je bent bemind,
zoals Jezus werd bewogen
met ontferming voor een kind.
4 God, gedenk de vele aardse
tranen van verdriet en zorg,
vang ze op, Heer, en bewaar ze
in uw kruik van troost en borg;
en ontvang de levensparels,
die wij koesteren als een schat,
wil hen in uw Rijk aanvaarden
en gebruiken voor uw stad.

Inleiding op de gedachtenis der namen
Vandaag noemen we de namen van allen die overleden zijn in onze gemeente het afgelopen
jaar. Het zijn er 8. Ik zou een van de familie leden willen vragen de kaars, het Licht van de
ander aan te steken. Om aan eenieder te laten zien. Gods Licht verbonden met jouw naam zal
ervoor altijd zijn.
Bij de negende kaars zal ik gedenken vluchtelingen en die namen die vandaag door gemeente
leden opgegeven zijn om ook vandaag te noemen. Ik wil Margreet Heijnis vragen de negende
kaars aan te steken.

Van alle kanten zal het noemen van de namen inleiden met het zingen van Ik noem jouw
naam.

VAC 26A: IK NOEM JOUW NAAM (Fieke Bijmans. Muziek: Guus Kuijs)
Ik noem jouw naam,
laat hem liggen op mijn lippen
laat hem even niet ontglippen,
proef jou zijn,
zoete pijn.
In jouw naam zit wat jij was,
in jouw naam zit wat jij was,
ik hou hem vast,
laat hem even niet ontglippen,
laat hem liggen op mijn lippen.
In stilte noemen we de namen en steken kaarsen aan.
9 december 2020

Neeltje Wilhelmina de Lang– van der Velde

17 december 2020

Stoffer Boer

88 jaar

18 december 2020

Maria Wilhelmina van de Wardt- Goedhart

98 jaar

30 maart 2021

Jacobus Juda Ridderhof

84 jaar

20 juni 2021

Krina Jannetje Liere – Kodde

88 jaar

24 juni 2021

Charles Johannes de Wolff

91 jaar

8 juli 2021

Sijgje Cornelia Pikaart- de Kruik

93 jaar

13 september 2021

Eleonora Burgers

74 jaar

88 jaar

De ngende kaars steken we aan voor
Cees Heijnis die in Alkmaar in de leeftijd van 91 jaar op 22 juli is overleden voor Wim de
Bie, partner van Pia van der Eijk, dei afgelopen week is overleden en voor Ariena Gardina
Feijlbrief Ordelman die inde leeftijd van 93 jaar is overleden op 19 oktober in Beneden
Leeuwen
Deze negende kaars is voor alle vluchtelingen op deze aarde en de vele slachtoffers in
vluchtelingenkampen.
Deze negende kaars is voor moeder aarde die in gezondheid achteruitgaat.
De tiende kaars steken we aan voor alle niet genoemden, die naamloos gestorven zijn.
VAC 41: NEEM DE TIJD IONA lied 44 (hertaling door Hans Meek)

1. Neem de tijd en sta maar even stil,
kijk eens om je heen.
Voel Gods liefde in je hart,
je bent niet alleen.
2.Heer mijn God, noem mij nu bij mijn naam,
dat ik niet vergeet,
wie ik ben en wat ik wilde doen,
maar wat ik niet deed.
3. Zie de zwaarte van mijn hart,
mijn verdriet en spijt.
Schenk mij uw vergeving die
tot bevrijding leidt.
4. Zie het kleine kind in mij,
bang om op te staan.
Zegen en bemoedig mij
om op weg te gaan.
5. Neem mijn gaven, mijn talent,
dat ik alles geef.
Neem mijn leven in uw hand
zodat ik voluit leef!
We steken lichten aan. Eenieder dat dat wil mag een lichtje aansteken voor degene aan wie hij
of zij denkt. We steken een vuur aan, symbool dat het vuur in ieder mens, daar waar God zich
verbindt met eenieder van ons, nooit zal doven.
Ik mag u uitnodigen een lichtje hiervoor aan aan te komen steken.
Tijdens het aansteken van de lichtjes, zingen we samen: Als alles duister is, ontsteek dan een
lichtend vuur.
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.
Dankgebeden<<Liefdevolle, we willen danken voor uw niet aflatende trouw,
Dat u ons vasthoudt een leven lang. En dat u zich verbindt met eenieder van ons.
Hoe bijzonder is het dat daar waar we vandaag al iets van uw koninkrijk mogen ervaren, dat
die gebeurtenissen voor eeuwig in uw hand geboren zullen zijn. En dat we zo voor altijd
zullen leven in uw Koninkrijk.
Dank u wel, dat we afscheid mogen nemen van alles wat uw koninkrijk in de weg stond. dat
dat ook door de dood zal verdwijnenWe bidden u voor eenieder zoals we hier zijn.
Geef ons de kracht en de moed om verder te gaan, in de wetenschap dat wat duister is, voor
altijd in licht zal veranderen.

Heer in de stilte willen we u die dingen zeggen die we u vandaag kwijt willen.
Voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader.
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.
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.

Vac. zingt voor en met ons het slotlied.
U Mag dat lied natuurlijk meezingen.

Slotlied:
VAC 39A: MAY THE ROAD RISE (Irish blessing)
May the roads rise to meet you?
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face
And may the rain fall softly on your fields.
Ref:
And until we meet again
may God hold you in the hollow of His hand.
May the sun make your days bright,
May the stars illuminate your nights.
May the flowers bloom along your path
And may your house stand firm against the storm.
Ref. Vertaling
Moge de weg je verwelkomen,
Moge je de wind in de rug hebben,
Moge de zon je gezicht verwarmen

En moge milde regen op je velden neerdalen.
Refr.:
En moge God je in de holte van zijn hand bewaren
totdat wij elkaar weer ontmoeten.
Moge de zon je dagen verlichten
En de sterren je nachten
Moge de bloemen langs je pad bloeien
En moge je huis tegen de storm bestand zijn.

Zegen
Zegen

De Eeuwige is voor u
Om u de weg te wijzen.
De Eeuwige is achter u
om u in de armen te sluiten
En te beschermen tegen gevaar.
De Eeuwige is onder u
Om u op te vangen als u dreigt te vallen.
De Eeuwige is in u
Om u te troosten als u verdriet hebt.
De Eeuwige omgeeft als een beschermende muur
Wanneer anderen over u heen vallen.
De Eeuwige is boven U om u te zegenen.
Zo zegent u God, vandaag
Morgen en tot in eeuwigheid. Amen

Na de dienst nodigen we u allen uit om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie of thee te drinken

