P R O T E S T A N T S E G E M E E N T E te W O E N S D R E C H T

LITURGIE
voor de afscheidsdienst
bij het overlijden en de begrafenis van
ANDRÉ GROENEVELD
23 mei 1967 - 4 december 2018

op zaterdag 8 december 2018
in de Protestantse Kerk
te Ossendrecht

voorganger: ds. W. Lolkema
organist: mw. G. van Elsäcker
ouderling: dhr. W. Smit

Orgelspel - Woord van welkom
We kijken naar een foto-presentatie over het leven van André.
We gaan staan en zijn een moment stil voor God.
We ZINGEN: Vrede voor jou, mel. NLB 276.
Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed,
voor jou en iedereen.
U die ons kent, U die ons aanvoelt,
U die de hele wereld draagt:
kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit,
gezien, aanvaard te zijn.
Beginwoorden en Groet
We gaan zitten.
We ZINGEN: Lied 216 : 1 en 2.
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige aarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Gebed
We luisteren naar Michael en Jonathan.
We ZINGEN: Alles Wordt Nieuw, 1,30: 1.
1. Komt, laat ons vrolijk zingen
tot God die alles schiep;
die bloemen, vissen, vogels,
uit niet tot leven riep;
met nevels als een sluier
de groene aarde tooit;
zijn dauw als vreugde-parels
over de velden strooit.

Eerste Schriftlezing: Prediker 9 : 7 – 10A
Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn.
God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan.
Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur.
Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen
van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig
en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag.
Het is het loon dat God je heeft gegeven.
Doe wat je hand vindt om te doen.
We ZINGEN: Alles Wordt Nieuw, 1,30: 2.
2. Die heuvels schiep en dalen
waar Hij de aard’ betrad;
die zon en maan en sterren
tot licht gaf op ons pad.
Looft Hem die ook de mensen
tot vreugd geschapen heeft,
en die ons onze schulden
om Jezus’ wil vergeeft.
Tweede Schriftlezing: Lucas 8 : 22 – 25
Op een van die dagen stapte Jezus in een boot, samen met zijn leerlingen, en zei tegen hen:
‘Laten we naar de overkant van het meer gaan,’en ze voeren het meer op.
Onderweg viel Hij in slaap.
Er kwam een wervelstorm opzetten, zodat de boot water maakte
en dreigde te zinken. Ze maakten Hem wakker en riepen:
‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop
ging de wind liggen en kwam het water
tot rust. Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie geloof?’ De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing
tegen elkaar: ‘Wie is Hij toch,
dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?’
We ZINGEN: Lied 978: 1.
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, d’ onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Overdenking
We ZINGEN: Lied 978: 2, 3 en 4.
2. Gij roept het jonge leven wakker.
Een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe Naam.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Gebeden, afgesloten met het door ons allen gebeden
oecumenisch 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.
Een kort dankwoord
We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 886.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij d’uwe-en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.
Woorden van uitgeleide

Mededelingen van de uitvaartleidster
André wordt uitgedragen tijdens orgelspel.
We gaan nu naar de algemene begraafplaats Ter Duinen,
Onze Lieve Vrouw Ter Duinenlaan 155, Ossendrecht.
Daar brengen we het lichaam van André naar zijn ‘laatste huisje’
hier op aarde.
Wilt u deze liturgie meenemen?
Bij het graf is de liturgie als volgt:
- enkele woorden door de voorganger
- We belijden samen ons geloof in een eigentijdse versie.
Wij geloven in de Here God, onze Vader,
die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in Bethlehem,
gestorven is aan het kruis,
maar na drie dagen is opgestaan uit de dood.
Wij geloven dat de Here Jezus naar de hemel
is gegaan en dat Hij terug komt op deze aarde
om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest die gekomen is
op het Pinksterfeest en wil wonen in onze harten.
Wij geloven één christelijke kerk,
waarin we allemaal bij elkaar horen.
Wij geloven dat onze zonden vergeven zijn.
Wij krijgen straks een nieuw lichaam
en mogen altijd bij Jezus zijn! AMEN.
- De zegen door de voorganger

