De mensen van voorbij, zij blijven
met ons leven
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Herdenking der gestorvenen
Hervormde Gemeente Oude Kerk Naaldwijk
Zondag 20 november 2022
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn wij even bij elkaar
aan ‘t einde van het jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat opklinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, zijn vrij.
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen
De kaars wordt aangestoken
(gemeente gaat staan)
Bemoediging en groet
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 DIE NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HAND
We zingen allen de groet met het lied Rond het licht dat leven
doet op melodie van Morgenglans der eeuwigheid
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1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor-of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden
bij de Heer zijn wij hier thuis
kind aan huis.
2. Rond het licht dat leven doet
Groeten wij elkaar met vrede.
Gods licht, straal ons tegemoet,
Zegen wie uw liefde delen,Licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
(gemeente gaat zitten)
Moment met en voor de kinderen
We bidden het gebed om ontferming

We zingen op melodie van gezang 387 lied 30 uit de bundel
Tussentijds het loflied
*
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1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is
uw Naam in de geschiedenis
op heel de aarde wijd en zijd,
de hemel zingt uw majesteit.
2. Het eerste kinderlijk geluid
roept glorieus uw sterkte uit.
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd
ontwapent Gij wat ons benauwt.
3. Zie ik uw sterren in de nacht,
die hemelhoog geschapen pracht,
wat is dan niet het mensenkind,
dat Gij het kent en zo bemint.
DIENST VAN DE BIJBEL
Het gedicht De mensen van voorbij van Hanna Lam
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De eerste Bijbellezing is Deuteronomium 34: 1-12
41Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo,
een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de
HEER hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan
Dan, 2Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot
aan de zee in het westen, 3de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte
bij de palmstad Jericho, tot aan Soar. 4De HEER zei tegen hem:
‘Dit is het land waarvan Ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder
ede heb beloofd dat Ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik
laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.
’5Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals
de HEER gezegd had. 6En de HEER begroef hem in een vallei in
Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet
niemand waar zijn graf is. 7Honderdtwintig jaar oud was Mozes
toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet
afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. 8De Israëlieten, die in de
vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes’ dood tot de
dertig dagen van rouw voorbij waren.
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Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld
was van de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had
opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de HEER tegen
Mozes had gezegd.10Nooit meer heeft Israël een profeet gekend
als Mozes, met wie de HEER zo vertrouwelijk omging. 11Door
zijn toedoen heeft de HEER in Egypte tekenen en wonderen laten
zien aan de farao en al zijn dienaren, en aan heel zijn land. 12Van
alles wat Mozes’ krachtige hand verrichtte en van de daden
waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige
geweest.
We zingen gezang 753

5

6

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.

De tweede Bijbellezing is Mattheus 22: 23-33
Ook kwamen er enkele sadduceeën naar Hem toe – sadduceeën
beweren dat er geen opstanding uit de dood is – en ze vroegen
Hem: 24‘Meester, Mozes heeft gezegd: “Indien iemand kinderloos
sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen omdat hij haar
zwager is, en voor zijn broer nakomelingen verwekken.”
23
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Nu kennen wij een geval met zeven broers. De eerste trouwde,
maar stierf kinderloos en liet zijn vrouw na aan zijn broer.
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Hetzelfde gebeurde met de tweede en de derde broer, tot aan de
zevende toe. 27Het laatst van allen stierf de vrouw. 28Wiens vrouw
zal zij dan bij de opstanding zijn? Alle zeven zijn ze immers met
haar getrouwd geweest.’
Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U dwaalt, u kent de Schriften niet,
en de macht van God evenmin! 30Want bij de opstanding trouwen
de mensen niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, ze zijn dan als
engelen in de hemel. 31Hebt u niet gelezen wat God u over de
opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat Hij zei: 32“Ik
ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van
Jakob.” Hij is geen God van doden, maar van levenden.’ 33Toen
de talrijke omstanders dit hoorden, waren ze diep onder de indruk
van zijn onderricht.
29

Muziek
Overdenking
Muziek
DIENST AAN DE ANDER
Uitleg lichtjesritueel
Nabestaanden steken lichtjes aan
Gemeenteleden steken lichtjes aan
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De namen van hen die dit jaar overleden zijn worden te
midden van het licht genoemd
Stilte
We zingen gezang 730: 1

Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader
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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,
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
We zingen staande het slotlied gezang 913: 1 en 4
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4.
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Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Wegzending en zegen

Na de dienst bent u van harte welkom voor een kop koffie of thee
Wilt u uw orde van dienst mee naar huis nemen? We wensen u
een prettige zondag !
Vanmiddag vieren we tussen 17.00 en 19.00 uur de tafel-wondervesper met workshops en diner in de Oude Kerk. Daarvoor bent u
van harte welkom (neem een klein gerechtje mee)
Dinsdag 22 november vergadert de kerkenraad om 20.00 uur
Woensdag 23 november is er de Bijbelkring om 9.30 uur.
Bijbelkring 2 is in oprichting. Er kunnen nog 10 deelnemers
meedoen
Donderdag 24 november is er in de Ontmoetingskerk om 20.00
uur ‘In gesprek met…Chris van Dam’. Gespreksleider
ds.Reijnders
Zondag 4 december is het Kerstschilderen in de Oude Kerk om
11.30 uur. Meer daarover in het kerkblad en het zojuist
verschenen Hele Westland. Opgave kan nog via ds. Reijnders,
n.reijnders@xs4all.nl
De titel van het werk op de voorkant is ’She will find what is lost’
van de Amerikaanse kunstenaar Brian Kershishnik
www.oudekerk-naaldwijk.nl
(we zijn ook te vinden op facebook)
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