Orde van dienst
voor de herdenkingsdienst op zondag 3 november 2019
in de Remonstrantse kerk te Den Haag

Overledenen gedenken - het leven vieren

Voorganger: ds Antje van der Hoek en ds Reinhold Philipp
Organist: Hans Jacobi
Solozang: Frederiek Muller

Orgelspel
Welkom en aansteken van de paaskaars door Roland de Bonth
Lied(staand): God heeft het eerste woord (lied 513)
Bemoediging en groet
Lied(staand): Tot U, Heer, is ons hart gericht

Gedicht: Moeder van M. Vasalis uit De oude kustlijn
Er was niets, dacht ik altijd, denk ik nog,
dat je niet kon. Heel mooie pakjes maken
ritselend met bruin papier –
de stroeve jampot opendoen, wonden verbinden
gireren, condoleancebrieven schrijven,
voorlezen, spreken in vijf talen, bijna
verdronken honden uit het water halen
levendig luisteren naar langdradige verhalen.
Maar bij het einde van het lied zei je:
ik kan het niet, liefje, ik kan het niet.
En je bedoelde doodgaan. Uren door het mulle zand
gestrompeld, houvast zoekend met je hand.
Ook dat heb je tenslotte gekund,
beminde. En aan het strand zal ik je later vinden.
Laat me je vinden. Je kan het toch?

Gebed
Muziek: Frederiek Muller zingt Bist du bei mir van Johann Sebastian Bach,
naar Gottfried Heinrich Stölzel
Bist du bei mir, geh’ ich mit Freuden zum Sterben und zu meiner Ruh’.
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende, es drückten deine lieben Hände
mir die getreuen Augen zu!

Eerste bijbellezing: 2 Samuël 18:24-19:1
David had plaatsgenomen in het poortgebouw. De wachtpost ging op het dak van de stadspoort op de uitkijk staan. Daar zag hij iemand komen aanrennen, alleen. Hij riep de koning toe
wat hij zag, en de koning zei: ‘Als hij alleen is, brengt hij goed nieuws.’ De koerier kwam steeds
dichterbij. Toen zag de wachtpost nog iemand rennen, en hij riep naar de poortwachter: ‘Daar
komt nog iemand aanrennen, ook alleen.’ De koning zei: ‘Ook hij brengt goed nieuws.’ Toen

zei de wachtpost: ‘Aan de loop van de eerste koerier herken ik Achimaäs, de zoon van Sadok.’
‘Die is betrouwbaar,’ zei de koning, ‘dus hij komt zeker goed nieuws brengen.’ ‘Alles is goed!’
riep Achimaäs de koning toe, en hij knielde, boog diep voorover en zei: ‘Geprezen zij de HEER,
uw God, die heeft afgerekend met degenen die hun hand tegen de koning hebben opgeheven.’
‘En is alles goed met mijn jongen, met Absalom?’ vroeg de koning. Achimaäs antwoordde:
‘Toen Joab de koerier en mij op weg stuurde, zag ik net een grote oploop ontstaan, maar wat
er precies aan de hand was weet ik niet.’ ‘Wacht hier even,’ zei de koning, en dat deed
Achimaäs. Toen kwam de Nubiër binnen. Hij zei: ‘Ik breng u goed nieuws, mijn heer en koning.
Vandaag heeft de HEER u recht gedaan en u bevrijd uit de handen van degenen die tegen u in
opstand waren gekomen.’ ‘En is alles goed met mijn jongen, met Absalom?’ vroeg de koning.
De Nubiër antwoordde: ‘Moge het al uw vijanden en al uw tegenstanders vergaan zoals uw
zoon.’ Toen voer er een siddering door de koning. Jammerend trok hij zich terug in het vertrek
boven de poort: ‘Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Was ik maar dood in
plaats van jij! Absalom, mijn zoon, mijn zoon!’

Lied: Ik sta voor U in leegte en gemis (lied 942)
Tweede bijbellezing: Openbaringen 21: 1-4
Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren
verdwenen, en ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden
komen, het nieuwe Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich
mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide
stem, die zei: “Nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen
zijn volk zijn, en hij zal hun God zijn. Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven
en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen.

Lied: Zolang wij ademhalen (lied 657)
Overdenking
Stilte
Muziek: Hans Jacobi speelt de Sarabande uit Suite nr. 2 voor cello van J.S. Bach,
arr. Hans Jacobi
Herdenking van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar
We noemen de namen van leden en vrienden die in het afgelopen kerkelijk jaar aan de kring
van onze gemeente zijn ontvallen. Voor ieder van hen ontsteken wij een kaarsje.

Lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (lied 598)

EVA TAS-HUETING
JOHANNES HENDRIKUS VAN DER TORREN
MARY CORNÉLIE VAN DER HOUT-IJZERMAN
PIETER VAN DER BURGH
JAN FRANS SPIERDIJK
Lied: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (lied 598)
ANTOINETE ANNA POSTHUMUS
MARGARETHA WILHELMINA FRANCINA SIMON THOMAS
ANNEKE PAKKERT-KWANTES
JOHANNES EELKE TUININGA
U kunt nu ook zelf een lichtje aansteken voor een overledene aan wie u denkt.

Muziek: Frederiek Muller zingt When I am laid in earth van Henry Purcell
When i am laid, am laid in earth,
may my wrongs create no trouble, no trouble in thy breast.
Remember me, remember me, but ah! forget my fate.

Lied (3x):

May the road rise to meet you … and may God hold you in the
hollow of his hand (eerst solo Frederiek Muller, dan allen 2x)

Voorbeden
Onze Vader
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.
Mensen aan wie we denken en mededelingen
Lied(staand): Ga met God en Hij zal met je zijn (lied 416)
Uitzending en Zegen (gezongen Amen)

De nabestaanden van de in de dienst genoemde overledenen worden uitgenodigd een witte
roos mee te nemen als groet van de gemeente en ter herinnering aan deze dienst.

De collecten bij de uitgang zijn bestemd voor:
• Stichting Wenzi (schoolproject in Kenia)
• De remonstrantse gemeente Den Haag en omstreken
Kerkdiensten en activiteiten in de komende weken:
Zaterdag 9 november om 10.30 uur: Symposium ‘Wat is geloven?’
o.l.v. prof. Johan Goud
Zondag 10 november om 10.30 uur: Kerkdienst o.l.v. ds Reinhold Philipp en
André Meiresonne
Dinsdag 12 november om 14.00 uur: Paulus als filosoof, cursus o.l.v. ds Foeke
Knoppers
Zaterdag 16 november om 10.30 uur: De apostolische vaders, lezing
door ds Gerrit Berveling
Voor meer informatie: www.denhaag.remonstranten.nl

