Zondag 21 november 2021
Hervormde Gemeente Oude Kerk Naaldwijk
Herdenking der gestorvenen

Al wie ons zijn voorgegaan

Inleiding op de kerkdienst
In deze kerkdienst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
herdenken we onze dierbare overledenen. We noemen hun namen
en voor de aanwezige families is er de gelegenheid om na het
noemen van de naam in stilte een herdenkingskaars aan te steken.
Voor degenen voor wie dat te veel is, kan de ambtsdrager van
dienst deze taak op zich nemen. Twee families hebben iemand
gevraagd om namens hen de kaars aan te steken. Naderhand krijgt
u de herdenkingskaars van de kerkdienst mee naar huis.
Vanwege de coronamaatregelen willen we u vragen om bij het
aansteken van de kaars anderhalve meter afstand te houden van de
overige aanwezigen en een mondkapje te dragen. Zodra u weer
uw plaats bereikt hebt, kan het mondkapje weer af.
We wensen u een goede dienst.
Namens de kerkenraad,
Ds. Neeltje Reijnders

Medewerkers aan de dienst
Orgel
Viool
Ambtsdrager
Koster
Gastdames
Voorganger
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: dhr. Peter Dingemanse
: mw. Ester Dingemanse
: mw. Marianne van Toor
: dhr. Jan van Bale
: mw. Til Brederoo
: mw. Nel Boekestein
: ds. Neeltje Reijnders

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
De klok wordt geluid
Welkom en mededelingen
De kaarsen worden 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
v. De Heer zij met U !
G. OOK MET U ZIJ DE HEER!
We zingen psalm 103 : 1 en 5
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5.

Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

(gemeente gaat zitten)
We bidden het kyriegebed met tot besluit

We zingen als loflied gezang 413
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2.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd' en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
`Heilig, heilig, heilig' toe!

3.

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

DIENST VAN DE BIJBEL
Gedicht van Kris Gelaude
Waar zal je zijn?
In het geheim van de sterren
waar we samen naar kijken
of misschien in het lied van de wind?
En als het lente wordt in die kwetsbare tint
van een kortstondige bloesem?
Waar zal je zijn,
als we zwijgzaam van verdriet,
opnieuw je voetstappen horen
en hoe je zachtjes de deur sluit
zoals gewoonlijk?
En toch, wij vinden je niet.
Misschien heb je
ergens iets achtergelaten,
een briefje zomaar in een la,
met een voorzichtig bericht.
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Dat je er straks wel zal zijn,
omringend op jouw manier,
maar onaantastbaar voor ziekte en pijn.
We zullen je, net als voorheen,
bij je naam blijven noemen.
Alleen wat zachter,
hoewel de stilte zelden zo hard valt.
De dingen staan roerloos
en jouw plaats aan tafel
bleef nimmer zo leeg.
Maar geef een teken.
Knipoog of leg een hand
op een schouder,
wanneer je een ogenblik
met ons meeloopt.
Zo ver kan je nooit van ons weggaan
dat er geen glimp van jou meer zou zijn.
Want dood is niet het laatste.
De liefde is sterker.
We luisteren naar Méditation van Jules Massenet
De eerste Bijbellezing is I Korintiers 13
131Al 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. 2Al 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. 3Al 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.4De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen
afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is
5

niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en
rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid. 7Alles verdraagt ze, alles
gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.8De liefde zal nooit
vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen,
kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons
profeteren is beperkt. 10Wanneer het volmaakte komt zal wat
beperkt is verdwijnen. 11Toen 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. 12Nu
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. 13Ons resten geloof, hoop en
liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
We zingen uit de blauwe bundel Het liefste lied van overzee,
gezang 56
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2.

Zo veel breekt stuk, de krachten gaan verloren.
De hand die steeds zo bezig was valt stil.
Laat toch wie oud zijn, in geloof voltooien
hun aardse taak, gehoorzaam aan uw wil.
Verval doet pijn, maar schenk ons het vertrouwen
dat Gij ons draagt, uw eigen hand ons tilt.

3.

Dankzij uw Geest gaat goedheid niet verloren.
In wat geweest is vangt uw toekomst aan.
De blijdschap blijft, van hemels licht doordrongen;
Wat waarde heeft wordt nooit teniet gedaan.
Hoe is geleefd, maar ook hoe is geleden,
het blijft voor U voorbij de dood bestaan.

De tweede Bijbellezing is Deuteronomium 34
341Toen 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. 9Ze luisterden naar Jozua,
de zoon van Nun, omdat hij vervuld was van de geest van
wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee
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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 zijn onderdanen, 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 114

3.
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De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,

de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.
We luisteren naar De heilige stad van Johannes de Heer, deze
melodie is op verzoek van nabestaanden
Overdenking
We luisteren naar vioolspel J.S.Bach – Allemande uit Partita
voor viool No. 2 in Dm
DIENST AAN DE ANDER
De namen van hen die dit jaar overleden zijn worden
genoemd en de kaarsen worden aangestoken
Stilte
We luisteren naar het Largo/Ombra mai fu van G.F Händel
Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader
Allen:
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.
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We zingen staande het slotlied gezang 727

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 thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!

Wegzending en zegen
Gemeente zingt

Bij de uitgang is de inzameling van de gaven en krijgen de
uitgenodigde families hun herdenkingskaars.
Wilt u uw orde van dienst mee naar huis nemen? Bij voorbaat
dank!
We wensen u een prettige zondag!
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www.oudekerk-naaldwijk.nl
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