


DE HEMELREIS

Medewerkers aan deze dienst

Voorganger: Evert Jan Veldman
Eerste ouderling: Lamke Dijkstra
Eerste diaken: Jaap Medema
Lector: Thom van Dijk 
Organist: Dick Dijkstra
Beeldapparatuur:Hilbert Annen

Voorbereidingsgroep

Els Kenter, Frans Winkel, Birgit van Dongen, Jaap Medema, 
Thom van Dijk, Willem de Boer 

OM TE BEGINNEN

Orgelspel

Welkom, aansteken van de kaarsen, moment stilte 
Openingslied Reislied – Zangen van zoeken en zien 1
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Bemoediging

    v Onze hulp is de naam van de Heer
    a die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed, kyrie, gloria Wij zoeken hier uw Aangezicht LB 
281: 1, 4, 5, 10

4   Gij roept ons met een nieuwe naam
     uit dit genadeloos bstaan
     Kyrie eleison!

5   Dat ieder die zich tot U wendt
     De gloed van uw genade kent.
     Kyrie eleison!

6   De  zon straalt van uw aangezicht 
     en zet ons leven in uw licht.
     Amen. Halleluja!

RONDOM HET WOORD

    v De Eeuwige zal bij je zijn!
    a De Eeuwige zal je bewaren!
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Tekstfragment Hemel – Wislawa Szymborska (1923 – 2012)

Hiermee had ik moeten beginnen: de hemel.
Een raam zonder vensterbank, kozijn of ruiten.
Een opening en niets daarbuiten,
maar wijd open.

Ik hoef niet te wachten op een heldere nacht,
noch mijn hoofd achterover te buigen,
om de hemel te bezien.
Hij is achter de rug, bij de hand en op de oogleden.
De hemel omwindt me strak
en tilt me van onderen op.

Zelfs de hoogste bergen zijn niet dichter bij de hemel
dan de diepste dalen.
Op geen enkele plaats is meer hemel dan op enige andere.
De hemel drukt even absoluut
op een wolk als op een graf.
De mol kan zich even hemels voelen
als de uil die zijn vleugels wiegt.
Een ding dat uit de afgrond valt
valt van hemel in hemel.

Korrelige en rotsachtige,
vloeibare, vlammende en vluchtige
lappen hemel, kruimels hemel,
vlagen hemel, stapels.
De hemel is alomtegenwoordig
zelfs in het onderhuidse duister.
Ik neem hemel op, scheid hemel af.
Ik ben een val in een val,
een bewoonde bewoner
een omhelsde omhelzing,
een vraag in antwoord op een vraag. 

De verdeling in aard en hemel
is geen geschikte manier
om aan dit geheel te denken.
Ik kan er alleen mee overleven
op een preciezer adres
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dat sneller is te vinden,
mocht ik worden gezocht.
Mijn bijzondere kenmerken zijn
geestdrift en vertwijfeling.

(uit de bundel: Uitzicht met zandkorrel)

  

2  Zoet is de regen,
    hemels het zonlicht,
    fris ligt de dauw op
    het eerste groen.
    Dit is als Edens
    bloeiende tuinen,
    waar wij Gods schreden
    vinden als toen.

3  Ik vang het zonlicht
    en groet de morgen,
    breng aan de Maker
    mijn eerbewijs.
    Prijs al wat ademt,
    iedere morgen
    als nieuwe schepping,
    als paradijs!
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Lezing 2 Korintiërs 12, 1 – 10 (NBV)

1Ik word er wel toe gedwongen hoog van mezelf op te geven. 
Daarom zal ik, hoewel het geen enkel doel dient, het hebben 
over visioenen en openbaringen die de Heer ons schenkt. 2Ik 
ken een volgeling van Christus die veertien jaar geleden tot in
de derde hemel werd weggevoerd – in zijn lichaam of buiten 
zijn lichaam, dat weet ik niet, dat weet God alleen. 3Maar ik 
weet dat deze man – in zijn lichaam of zonder zijn lichaam, 
dat weet ik niet, dat weet God alleen – 4werd weggevoerd tot 
in het paradijs en dat hij daar woorden hoorde die door geen 
mens mogen worden uitgesproken. 5Van zo iemand wil ik 
hoog opgeven. Wat mijzelf betreft zal ik me slechts op mijn 
zwakheid laten voorstaan. 6En zelfs al zou ik hoog van mezelf
willen opgeven, dan nog zou ik geen dwaas zijn, want ik zou 
de waarheid spreken. Maar ik zie ervan af, want ik wil worden 
beoordeeld op grond van wat men van mij hoort en ziet, 7niet 
op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb 
gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, 
werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld 
door een engel van Satan. 8Ik heb de Heer driemaal 
gesmeekt mij van hem te bevrijden, 9maar hij zei: ‘Je hebt niet
meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in 
zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn 
zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar 
wordt. 10Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde 
in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en 
ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.
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Schriftacclamatie

Overweging

Orgelspel

Lied U komt mij, lieve God – LB 852

2 U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn,

3 Een man van smarten die
ter aarde valt en schreit,
een lotgenoot, een vriend, - 
o Heer, die bij mij zijt,
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4 Ik bid U, laat het licht
dat doorbrak in uw smart,
de zon die Pasen heet,
ook dagen in mijn hart 

GEBEDEN EN GAVEN

Diaconale mededelingen en inzameling

Voorbeden en stil gebed
met gezongen acclamatie ZZZ 278

Onze Vader

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.
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ZENDING EN ZEGEN

Lied De wereld is van Hem vervuld LB 825 vers 1, 3 en 5

3 Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog vferheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven
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5 Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven:
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven

Woorden van zending en zegen

Lied Ga LB 810

Orgelspel
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