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WE DELEN IN HET LICHT, THUIS EN IN DE KERK

LIED: 942, 3

Voorafgaand aan de dienst, thuis en bij
binnenkomst in de kerkzaal, steekt ieder een kaars
aan – zo tillen we onze overleden dierbaren aan het
licht. Ondertussen zijn we stil, en klinkt:

3Spreek

LIED: 598
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Open die wereld die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

MOMENT VOOR JONG EN OUDER

BIJBELLEZING: 1 Korintiërs 13

DE DIENST BEGINT
We gaan staan
BEGINWOORDEN
v. Als alles duister is,
a. ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft.
v. Als alles duister is,
a. ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft.
v. Ons begin, ons leven en onze voltooiing
zijn bij de Ene,
a. die is voordat wij konden vermoeden
en de wereld liefheeft
voor wij er een stap konden zetten.
v. Licht dat donker verdrijft en de wereld verlicht,
Geest die mensen bewoont en beweegt,
a. met trouw en liefde zijt Gij ons nabij,
nu, morgen en altijd. Amen.
We gaan zitten
INLEIDING

LIED: 942, 1
1Ik

sta voor U in leegte en gemis,
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen.
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis –
dood is mijn lot, hebt gij geen andere zegen?
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is?
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen?

GEBED

d. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van
de engelen –
a. had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn
dan een dreunende gong of een schelle
cimbaal.
d. 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 –
a. had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
d. 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 –
a. had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
d. 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.
a. De liefde zal nooit vergaan.
d. 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 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.
a. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

LIED: Als wild gras groeit de liefde

LIED: 793

Als wild gras in de bergen groeit de liefde.
Hoger en hoger gaat zij, wie zal haar kennen?
Diep en verborgen in de rimpels van de huid leeft
de liefde.
Uit de poorten van de ziel spreekt de liefde.
Licht en vrij gaat zij en laat zich kennen.

1Bron

OVERDENKING

van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

MEDITATIEVE MUZIEK

2Bron

LIED: Langzaam zie ik hen gaan
Langzaam zie ik hen gaan
die ik nog bij mij had,
de bocht om van het pad.
Wat gouddoorschenen stof,
dan wordt het in de hof
nog stiller dan voorheen.
De liefsten. Eén voor één.

van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten;
Gij laat ons geen dag alleen.
3Bron

We gaan staan
DE NAMEN
De namen van onze liefsten – gestorven in het
afgelopen kerkelijk jaar, en in een verder verleden:
we schreven ze op papieren harten.
Die harten leggen we nu bij de Bijbel, het grote
Liefdesverhaal van God en mensen.
En hun namen klinken: bewaard in ons hart en voor
eeuwig bewaard in Gods hart.

van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.
ZEGEN

We gaan staan

LIED: 201

v.
a.
v.
a.
v.
a.
v.
a.

Refrein: Die ons gedenkt
en van geen mensenkind de naam vergeet:
hecht dan uw hart aan wie wij u hier noemen.
Erbarm u, Heer!

We gaan zitten: op aanwijzing verlaten we de
kerkzaal

Dat Gij te vinden zijt waar zij u zoeken.
Ommantel hen met licht en hul hen in uw vrede.

COLLECTE

We gaan zitten
MEDITATIEVE MUZIEK

Refrein
Verzegel hun namen ook met onze liefde.
Bind ons met trouw elkaar op het hart.
Refrein
GEBEDEN, ONZE VADER
MEDEDELINGEN

In je hart en in je huis:
de zegen van God.
In je komen en in je gaan:
de vrede van God.
In je leven, op je zoektocht:
de liefde van God.
Bij elk einde, nieuw begin:
de armen van God om ons te ontvangen,
thuis te brengen.
Amen.

Uitgangscollecte bij het verlaten van de kerkzaal,
over te maken naar NL24ABNA0437038769 o.v.v.
Goede Herderkerk, of middels de QR code:
1. Diaconie: Kerstactie
voor mensen die rond de feestdagen een extra’tje
kunnen gebruiken.
2. Kerk
3. Landelijk pastoraat Nederland; omzien naar
mensen binnen en buiten de kerk
BLOEMENGROET
Als teken van verbondenheid gaan de bloemen
deze week naar mw. Besaris en naar mw.
Eikendal-Beenen

