Eeuwigheidszondag

Orde van dienst voor
zondag 25 november 2018
De Hoeksteen, Capelle aan den IJssel
Rivierweg 15
In het licht van Uw eeuwigheid
Bij het groen van de hoop
schenkt Gij witte stenen
mensen staan als witte bloemen
geschreven in de palm van Uw hand
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Muziek: Erbarme Dich J.S. Bach
Welkom
Lied 283 (staande gezongen)
1.In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
Stilte, bemoediging, groet en drempelgebed
Lied 283: 4 (staande)
5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee.
Gebed om ontferming
Lied 63: 1 en 2
1. Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
Die leven zijt en leven laat.
O Heer mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land
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waarop de zon verzengend brandt,
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.
3. Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer Uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.
Gebed bij de opening van het Woord
1 e schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 51 – 58 (een
parafrasevertaling)

1 Korinthe 15: 51 – 58 (parafrasevertaling naar Eugene
Peterson)
Zie! Ik vertel jullie iets bijzonders, een geloofsmysterie;
we zullen niet allemaal sterven maar we zullen wel
allemaal veranderd worden. Bij het geluid van de bazuin,
in de tijd dat je opkijkt en met je ogen knippert, is het
voorbij. Op het signaal van die bazuin uit de hemel,
zullen de doden opgewekt worden en buiten het bereik
van de dood zijn, om nooit meer te sterven. Op hetzelfde
moment op dezelfde manier zullen we allemaal worden
veranderd. In het opstandingsontwerp zal dit gebeuren:
alles wat vergankelijk is wordt vervangen door het
onvergankelijke, het sterfelijke wordt vervangen door het
onsterfelijke. En dan wordt dit gezegde waarheid: de
dood is opgeslokt door het triomferende Leven. Wie
heeft er nu het laatste woord, jij dood? Jij dood, wie is er
nu nog langer bang voor jou?
Zonde was het die dood zo angstaanjagend maakte en het
was de wet-gebonden schuld die zonde zijn kracht gaf en
3

zijn destructieve macht. M aar nu, in een enkele
overwinningsslag van het Leven zijn ze alle drie – zonde,
schuld en dood – verdwenen; dat is het geschenk van
onze Heer Jezus Christus; dank aan God! En daarom
mijn lieve vrienden, laat je niet uit het lood slaan, geef je
zelf, aan het werk van de Heer, in het vertrouwen dat
niets dat je voor Hem doet een verspilling van tijd of
kracht is.
Lied 758: 1 en 2
1. Bij ’t steken der bazuinen
gaat in een punt des tijds
over der wereld puinen
Gods licht op, klaar en weids.
En die in Christus zijn
ontmoeten blij elkander,
ontkomen aan de schijn,
geheel en al veranderd.
2. Als de bazuinen blazen
Gods allerlaatst appèl,
dan vaart een groot verbazen
door hemel, aarde en hel,
dan rijzen in het licht
de doden, die nu slapen
en voor Gods aangezicht
worden ook wij herschapen.
2 e schriftlezing: Mattheus 5: 1 -12 (Bijbel in Gewone Taal)

Jezus vertelt over het echte geluk
1
Toen Jezus al die mensen zag, ging hij een berg op. Daar
ging hij zitten. Zijn leerlingen kwamen bij hem. 2Jezus
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begon zijn leerlingen uitleg te geven over de nieuwe
wereld. Hij zei:3‘Het echte geluk is voor mensen die
weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods
nieuwe wereld.4Het echte geluk is voor mensen die
verdriet hebben. Want God zal hen troosten. 5Het echte
geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen
zal God de aarde geven. 6Het echte geluk is voor mensen
die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste
vinden. Want God zal hun moeite belonen. 7Het echte
geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want
God zal goed zijn voor hen. 8Het echte geluk is voor
mensen die eerlijk zijn. Want zij zullen God zien. 9Het
echte geluk is voor mensen die vrede sluiten. Want zij
zullen kinderen van God genoemd worden. 10Het echte
geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God
wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. 11Het echte
geluk is voor jullie. Jullie zullen het moeilijk hebben
omdat je bij mij hoort. M isschien schelden de mensen je
uit, of willen ze je gevangennemen. M isschien vertellen
ze allerlei leugens over je. 12Als dat gebeurt, moet je blij
zijn en vrolijk. Want jullie krijgen een grote beloning in
de hemel. De profeten van vroeger werden net zo slecht
behandeld als jullie nu.’
Overdenking
Lied 758: 3
3. Dit broze mensenleven,
verloren in de tijd,
zal God een lichaam geven
van onvergankelijkheid.
Dan is geheel geschied
het woord van den beginne:
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het doodsrijk zinkt in ’t niet;
Gods rijk zal overwinnen
Inzameling gaven; muziek: Bist Du bei mir, G.H. Stölzel
Uitleg bloemschikking
Sytze de Vries, een geloofsbelijdenis
Wij vertrouwen ons toe
aan God, de Heer van ons leven.
Hij heeft ons gedacht en uitgesproken,
blijvend tot zijn vrienden bestemd.
de aarde is het huis
waar Hij bij ons wonen zal.
Zijn Naam is ons vertrouwd
van Zijn trouw weten wij
dankzij Jezus, de Christus.
In Zijn leven en sterven
vinden wij onszelf terug.
Op Hem bleef Gods oog rusten,
de duistere dreiging van de dood
heeft Hij ontkracht.
Wij geloven dat onze dagen niet vergeefs zijn
ons leven niet voorgoed ten dode opgeschreven.
Hij zal ons herscheppen
naar lijf en leden nieuw
Bekleed met Christus
bewogen door Zijn adem,
tot leven gewekt door Zijn liefde
zullen wij bestaan.
Wij verwachten een nieuwe aarde
waar de nacht voorgoed is verbleekt,
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de pijn van het verleden genezen is.
Zingenderwijs zullen wij daar leven
want stralend is Hij over ons opgegaan
Ons thuis hebben wij gevonden
bij Hem
Wij noemen de namen van onze overleden gemeenteleden
en voor ieder van hen wordt ter nagedachtenis een kaars
aangestoken.
Ondertussen klinkt er op de fluit een medley van
Taizéliederen.
Lied 730: 1 en 2
1.Heer herinner U de namen
Van hen die gestorven zijn
en herinner hoe zij kwamen
langs de straten van de pijn
langs de wegen van het lijden
door het woud der eenzaamheid
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.
2.Heer herinner u hun luisterend
Wakker liggend in de nacht
En hun roepen in het duister,
De armzaligheid van hun kracht
En wil zeer aandachtig lezen
In de rimpels van hun huid
De verscheurdheid van hun wezen,
En wis hunne zonden uit
Eén kaars wordt aangestoken nadat de aangedragen namen
genoemd zijn.
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Gedicht: In mijn hart
Vaak als ik in de spiegel kijk
Zie ik jouw gezicht in mij
Het maakt mij dankbaar
dat jij in mij
een plek weet
om te zijn
Steeds als ik in mijzelf kijk
Weet ik jou
Ik voel me zo dankbaar
Dat jij in mij
een plek van herinnering
hebt gevonden
Op sommige dagen doet het pijn
Dat jij op die plek in mij
niet meer de tastbare kunt zijn
Ik heb je lief
Door tijd
Door ruimte
En wie ik liefheb is nooit weg
Maar is verbonden met mij
In mijn hart
Ariënne van Tol
Iedereen die iemand wil gedenken van nu of van l anger
geleden mag naar voren komen en een lichtje branden,
terwijl er muziek klinkt:
Muziek : Ich steh mit einem Fuss im grabe, Sinfonia, J.S.Bach
Dankgebed, voorbede en stil gebed, Onze Vader
Onze Vader Die in de Hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
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gelijk in de Hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen
Inzameling gaven
Slotlied 766: 1 en 3
1. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,
een nieuwe aarde ontstond
om het geheim des leven te beseffen,
niet meer in zee gegrond.
Ik zag een stad verblindend nader komen,
een middelpunt van feest
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen
vanouds moet zijn geweest.
3. 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.
Zending en Zegen beantwoord met gezongen amen
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Orgelspel tijdens het uitgaan
Aan deze dienst werkten mee:
voorganger:
Mw. Dora Hoekstra – Olthof
organist:
Dhr. Jaap Kok
Dwarsfluit:
Mw. Mirjam van der Maas

Levensecht
Er zijn psalmen
die met ons komen
praten; als het moet
een hele nacht;
zij weten overal van
en vinden niets vreemd,
zelfs opstandigheid
niet. Bij God
mag alles.
Geert Boogaard
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