Uit de prekenserie van Bart Gijsbertsen
Thema

Waar zijn ze? (Pnr. 1400)

1 Thessalonicenzen 4: 13,14

Uitgesproken 20 november 2011

in het Open Hof te Kampen

U luistert naar: een opname van een dienst gehouden op Eeuwigheidszondag
2011 in het Open Hof, 20 november om 9.00 uur.
Met medewerking van de cantorij o.l.v. Arie van der Weerd.
Kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag,
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
‘Mijn plan met jullie staat vastspreekt de Heer. Ik heb jullie geluk
voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je
een hoopvolle toekomst geven.
(Jeremia 29:11)
Synagogaal jaar: 23 Chesjwan
Op het leesrooster van de synagoge stond gisteren
Gen. 23:1-25:18 (parasja Chajee Sara = Leven van Sara)
Ouderling van dienst Erwin Schraa
Organist Marijn de Jong
Orde van de dienst:
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen

Psalm 30: 4
4. Ik riep U aan in grote nood:
`Ach HEER, wat winst is in mijn dood?
Zal ik nog zingen tot uw lof,
als ik terneerlig, stof in stof?
HEER, hoor mij, zend mij uw bescherming!
HEER, red mij, toon mij uw ontferming!'

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Klein Gloria

Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, als in den
beginne, nu en immer, en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Aanvangstekst
Zingen

Lied 290 (cantorij vers 1, 3 en 5; allen vers 2, 4 en 6)
1. Er is een land van louter licht
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waar heilgen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël 't beloofde land
zag over de Jordaan.
4. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.
6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Gebed van verootmoediging
Zingen

Lied 289: 1
1. Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht
onze nacht!

Genadeverkondiging
Johannes 5: 19-25
‘Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij
kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet,
dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de Zoon
immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog
grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan! 21 Want zoals de
Vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon
levend wie hij wil. 22 De Vader zelf velt over niemand een oordeel,
maar hij heeft het oordeel geheel aan de Zoon toevertrouwd.
23 Dan zal iedereen de Zoon eer betuigen zoals men de Vader
eert. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet die hem
gezonden heeft.
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24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem
gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem
wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan
naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al
zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat
wie hem horen, zullen leven.
Zingen

Lied 289: 4 en 5
4. Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij, met U opgestaan,
alle leed vergeten mogen,
doe ons opgaan tot uw feest
onbevreesd.
5. Overstroom ons met uw licht,
klare Zon van trouw en goedheid.
Treed niet met ons in 't gericht,
maar verblijd ons met de zoetheid
van des hemels zaligheid
voor altijd.

Het ontsteken van kaarsen voor de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk
jaar ontslapen zijn
14 december
29 december
2 januari
89 jaar
18 april
9 mei
22 juni
84 jaar
28 juni
6 oktober
10 oktober
10 oktober

Romana Bierlee
86 jaar
Jantina Hendrika van Putten-Kappenberg 81 jaar
Aagtje Saaman-Kopmels
Fenna Berendina Doorduin-Kamp
68 jaar
Zwier van der Kamp
56 jaar
Lena Johanna de Goede-Aman
Gerrigje Bastiaan-Abma
Gerrit Jan Leendert van den Berg
Aafke Giezen
Fekke Fekkes

71 jaar
79 jaar
78 jaar
87 jaar

Dan noemen we de namen van andere overledenen in Open Hof en Burgwalkerk:
Rens Reker-de Jonge, Hendrik Woltmeijer, Willem Wiegersma, Marrigje Lodewijkvan der Steege, Egberdina van Bruggen-Groeneveld, Talina Helena Berghuis,
Hendrika Sientje Endedijk-Vermeulen, Cornelia de Velde-Gunnink, Hendrik
Christoffel Endedijk, Karin Gabrielle Waterham-Knappe, Maria Blaauw-Junte,
Berend Jan Sleurink, Elisabeth Visscher-de Jonge, Willem Eduard Steunenberg
We ontsteken ook voor hen een kaars en voor al die anderen wier namen
voortleven in ons hart
Stilte
Zingen

Tussentijds 188 (cantorij vers 1 en 2; allen vers 3)
1. Vergeet niet hoe wij heten:
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naar U zijn wij genoemd.
Zoudt Gij ons niet meer weten
dan waren wij gedoemd
te sterven aan Uw leven;
maar zo Gij ons gedenkt
is er een eeuwig even,
een ogenblijk gegeven,
een paasdag die ons wenkt.
2. Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot u, want in Uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in Uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die DAG aan zal breken
waarop het wachten is.
3. Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar Uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich Uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij Uw gezicht.
Gebed voor de opening van het Woord
Schriftlezing

1 Thessalonicenzen 4: 13 – 5: 6
13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten
over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen
hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is
opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden
naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. 15 Wij zeggen u
met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst
van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. 16 Wanneer
het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de
bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel
neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren
opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met
hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de
Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. 18 Troost elkaar
met deze woorden.
1 Broeders en zusters, ik hoef u niet te schrijven over het moment
waarop dit zal gebeuren, 2 want u weet zelf maar al te goed dat
de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. 3 Als de
mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling
getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door
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barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk. 4 Maar u, broeders en
zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u
zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen
van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en
de duisternis, 6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar
waken en op onze hoede zijn.
Zingen

ELB 411
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks als er een nieuwe dag begint
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,
voor zijn troon gaan staan,
hef ik daar mijn loflied aan:
Jezus leeft in eeuwigheid,
zijn sjaloom wordt werkelijkheid.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.
Straks wanneer de grote dag begint
en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,
komt de Heer er aan,
heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid,
zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Zingen

Lied 109: 1 en 6
1. Hoor een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.
6. God uit God, eerste-geboren,
licht uit licht, o zonneschijn,
in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen,
door uw adem aangeraakt
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zingen wij tot Vader, Zoon en
Heilige Geest die levend maakt.
Prediking
Zingen

Lied 299: 1, 2, 3 en 4
1. Voor alle heilgen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!
2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht.
Halleluja, halleluja!
3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!
4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon;
toch zijn wij één: zij zingend voor de troon,
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.
Halleluja, halleluja!

Cantorij zingt Tussentijds 189
Voor de toegewijden
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U, Heer.
Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!
Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergarren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur
dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.
Diaconale voorbede wordt gevraagd voor….
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Dankgebed en voorbeden; acclamatie ‘Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons’
Inzameling van de gaven
Terugkomst van de kinderen
Zingen

Lied 291 (cantorij vers 1; allen vers 2)
1. Nooit kan 't geloof te veel verwachten,
des Heilands woorden zijn gewis.
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,
maar nooit een vriend als Jezus is.
Wat zou ooit zijne macht beperken?
't Heelal staat onder zijn gebied!
En wat zijn liefde wil bewerken,
ontzegt Hem zijn vermogen niet.
2. Die hoop moet al ons leed verzachten.
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,
zijn bergen vlak en zeeën droog.
O zaligheid niet af te meten,
o vreugd, die alle smart verbant!
Daar is de vreemdlingschap vergeten
en wij, wij zijn in 't vaderland!

Zegen
Orgelspel
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