Eeuwigheidszondag 20 november 2022
- gedachtenis van de gestorvenen ‘Open het venster
dat uitziet
naar het oosten’
(2 Koningen 13:17)

Met medewerking van:
voorganger ds. Wielie Elhorst
ambtsdrager van dienst Rian Buijse
lector Febe Tijsseling
fagot Liesbeth Lameris
kinderkerk Erik Garnett
organist Jos van der Bijl
koster-beheerder Gijs-Bert Vervoorn
en een zanggroep

VOOR THUIS: ZET ÉÉN OF MEERDERE KAARSEN KLAAR OM AAN TE
STEKEN BIJ HET GEDACHTENISMOMENT

----------------------------------------Orgelspel
Welkom en inleidende woorden door voorganger ds. Wielie Elhorst
Stil moment
(staande) Openingslied: Psalm 24 – ‘De aarde en haar volheid zijn’
1, 3 en 5: allen; 2 en 4: zanggroep
Bemoediging en drempelgebed
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft
Vg:
Hier zijn wij, God,
mensen van heinde en verre,
aan elkaar geschonken
om samen op weg te zijn.
Allen: Dat wij dan mogen zijn
op deze plek, even heilig.
Dat wij dan mogen worden
die zuiver zijn van hart en hand,
die handelen naar uw recht,
die opgaan in het licht,
als nieuwe mensen.
Amen
Groet (hierna gaan zitten)
Vg
: In de Naam van die God mag ik u groeten:
Genade en vrede voor u,
van God onze Vader, die ook onze Moeder is,
van Jezus Christus, onze Heer en Broeder,
door de kracht van de heilige Geest.
Amen
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Gezongen gebed om ontferming: Lied 997:1, 2 en 4 –
‘en vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land’
1: zangroep; 2 en 3: allen
Glorialied: Lied 650 – ‘De aarde is vervuld’
1, 3, 5 en 7: allen; 2, 4 en 6: zanggroep
Gebed bij de opening van de Bijbel, met de woorden van
Lied 322 – ‘Die chaos schiep tot mensenland’
Moment met de kinderen: verhaal en lied (zie losse liedblad)
Lied 34:1, 3 en 4 uit de kinderliedbundel – ‘Ik zal er zijn voor jou’
Lezing uit het Eerste Testament: 2 Koningen 13:14-21
13 14Toen Elisa ziek was geworden en op sterven lag, zocht
koning Joas van Israël hem op. Huilend riep hij uit: ‘Vader, vader!
Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ 15Elisa zei tegen de koning:
‘Haal een boog en pijlen.’ Toen Joas dat gedaan had, 16zei Elisa:
‘Span de boog.’ Joas spande de boog, en Elisa legde zijn handen
over de handen van de koning heen 17en zei: ‘Open het venster
dat uitziet naar het oosten.’ Joas opende het venster, en Elisa zei:
‘Schiet!’ De koning schoot een pijl af, en Elisa zei: ‘Deze pijl is
een overwinningsteken van de HEER. Deze pijl betekent de
overwinning op Aram. Bij Afek zult u Aram vernietigend
verslaan.’ 18Daarna zei Elisa: ‘Pak uw pijlen.’ Joas nam de pijlen
in zijn hand en Elisa zei tegen de koning: ‘Sla met de pijlen op de
grond.’ Joas sloeg driemaal met de pijlen op de grond, niet
vaker. 19Toen riep de godsman woedend uit: ‘Had maar vijf of zes
keer geslagen! Dan zou u Aram vernietigend verslagen hebben.
Nu zult u Aram maar drie keer een nederlaag toebrengen.’
20
Elisa stierf en werd begraven. Het was het seizoen waarin elk
jaar weer Moabitische benden het land binnenvielen. 21Toen de
plunderaars eraan kwamen, werd er juist iemand begraven. Snel
wierpen de dode in Elisa’s graf. Zodra hij in het graf in aanraking
kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode weer tot leven
en stond hij op.
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Antwoordlied: Lied 793 – ‘Bron van liefde, licht en leven’
‘Derde testament’ door Andries Knoeff
(ambtsdrager met pastorale opdracht)
Wielie en ik bespraken de dienst van deze eeuwigheidszondag. We
gedenken de overledenen. We staan stil bij rouw, verdriet en verlies.
Zijn vraag aan mij was; “hoe ga ik om met verlies”?
Met verlies bedoel ik natuurlijk persoonlijk verlies van een dierbare,
maar ook ziekte en depressie. Of diepe gevoelens van leegte,
schaamte of waardeloosheid, gevoelens die de ziel bezwaren en
waarbij het lijkt alsof het leven niet ten volle geleefd kan worden.
Nu kom ik zelf uit een degelijk, liefhebbend, hervormd gezin met 2
ouders en 3 broers. Vader was een sterke, waardige man, die zijn
emotie niet deelde. Hij loste alles alleen op. Moeder was een
gelukkige huisvrouw, praatte over gevoel, maar verdriet hield ze voor
zichzelf. Zo was dat toen.
Net als mijn vader pakte ik de rol van sterke, onafhankelijke “held”
en dat beviel mij wel, maar langdurig verdriet wegdrukken putte mij
uit, verstarde mij. In mijn persoonlijke leven en in mijn werk in de
pijnrevalidatie heb ik geleerd om anders naar verdriet en het leven te
kijken.
De pijn van rouw en verdriet hoort net zo bij het leven als de vreugde
van de liefde. Wellicht is rouw de prijs die we betalen voor de liefde;
hoe meer pijn er is, hoe meer liefde er is.
De schrijver/dichter Oscar Wilde zei: “waar verdriet is, daar is heilige
grond”. Toen ik verdriet aankeek, kreeg ik toegang iets groters.
Het leven ten volle nemen betekent dat onze ziel alles verwelkomt
en ruimte geeft. En dat we onszelf uitnodigen de heilige grond van
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verdriet en rouw te betreden en te bekijken hoe wij in deze wereld
kunnen zijn.
Verdriet schudt ons op, breekt ook afgesloten ruimtes open. Het
streven van een volwassen mens kan zijn het verdriet te dragen in
de ene hand en dankbaarheid in de andere hand, en zo te groeien.
Dit alles heeft moed, tijd en bedding nodig, de ziel heeft zijn eigen,
trage ritme. Heel belangrijk is om het verdriet te delen in onze
gemeenschap en tegelijkertijd ruimte te nemen om in stilte met
compassie het eigen verdriet aan te kijken.
Die Wij Gedenken
(Judah Halevi, Hebreeuwse dichter, elfde eeuw)
’t Is iets beangstigends
Lief te hebben
Wat de dood kan raken.
Lief te hebben, te hopen, te dromen,
En oh, te verliezen
Iets voor dwazen, dit,
Liefde,
Maar iets heiligs
Lief te hebben wat de dood kan raken.
Want jouw leven heeft geleefd in mij;
Jouw lach verhief ooit mij;
Jouw woord was een geschenk voor mij.
Deze herinnering schenkt pijnlijke vreugde.
‘t Is iets menselijks, liefde,
Iets heiligs
Lief te hebben
Wat de dood kan raken.
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Fagotspel: ‘Double’
(van een onbekende componist, 18e eeuw)
Overdenking
Orgelspel
- de kinderen komen terug uit de Kinderkerk Gedachtenis van de gestorvenen
Inleidende woorden
Gezongen gebed: Lied 731 - ‘Vergeet niet hoe wij heten’
1: zanggroep, 2 en 3: allen
Noemen van de namen, ontsteken van de kaarsen
• Everdina Tanna Maria (Everdien) Montsma-Smeenk
• Rein Cornelis Admiraal
• Annelies Marleen Strijland
• Marion Bosboom
• Jacomina (Mia) Dorsman
• Arjan Knoeff
Fagotspel: ‘Lamenterole’
(van een onbekende componist, 18e eeuw)
Op uitnodiging van de voorganger kan eenieder die dat wil, naar
voren komen en met het aansteekkaarsje een licht ontsteken in de
kaarsenboom ter gedachtenis van een dierbare.
Terwijl we dat doen, zingen we: ‘Wie door het duister zijn
omringd’ (Mirella Klomp/Christiaan Winter) – zie volgende pagina
één keer voorgezongen door de zanggroep

6

Dankgebed en voorbeden (respons: Lied 368j), stil gebed en
Onzevader
Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw
koninkrijk kome; Uw wil geschiede, 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.
Informatie over de collectes
• De diaconale collecte is voor de dak- en
thuislozenopvang Makom. Draag bij via NL19
INGB 0004586420 t.n.v. Diaconie Oranjekerk
‘collecte 21 november’.
• De kerkelijke collecte is voor het pastoraat rond
verlies. Draag bij via NL02 INGB 0004 8818 00 t.n.v.
Protestantse Kerk Amsterdam o.v.v. ‘Oranjekerk collecte 21
november’.
Geven kan ook via Givt. De QR-code werkt alleen met de Givt-app.
(staande) Slotlied: Lied 416 – ‘Ga met God en Z/Hij zal met je zijn’
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Uitzending en zegen met gezongen Amen
Orgelspel
Bij de uitgang is er een witte bloem voor ieder die kwam om iemand
te gedenken.
•
•
•
•
•

•

www.oranjekerkamsterdam.nl
Je bent welkom voor koffie en thee in de inloopruimte.
Bij de uitgang staan mandjes voor de collectes. Het oranje
offerblok is bestemd voor onkosten van de Oranjekerk zoals de
koffie.
Zondag 27 november (Eerste Advent) 10.00 uur: kerkdienst
met ds. Wielie Elhorst, start van het Kinderkerstproject.
Dinsdag 22 november 16.00 uur Bijbelkring met ds. Wielie
Elhorst (Jakobus 5:7-8)
Woensdag 30 november 20.00 uur Eerste gemeentebijeenkomst over ‘Duurzaamheid’ – met ds. Ditske Tanja, ds.
Annemarie van Wijngaarden (werkgroep Groene Kerk
Protestantse Kerk Amsterdam) en ds. Wielie Elhorst.
Na de dienst is, voor wie dat wil, de rouwkamer te bezichtigen.
De rouwkamer is onder de toren gesitueerd en is te bereiken via
de consistorie. Ga gerust even kijken.

www.oranjekerkamsterdam.nl
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