Liturgie voor de afscheidsdienst

Woord van welkom
Zingen: Psalm 139 : 1 en 2

van

Derk Zwier Maat

* 24 juli 1940

† 30 augustus 2018

De dienst wordt gehouden op

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

woensdag 5 september 2018
Votum en groet
om 14:00 uur
Zingen: Gezang 14 : 1 en 3 (Liedboek voor de kerken)
in de Goede Herderkerk
te Epe

*
*
*
Voorganger: Ds. B. Lampen
Ouderling: Mevr. Nely Kroes
Organist: Rianne Beumer

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.
De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
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Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Herinneringen aan Dick Maat.
We luisteren naar trombonemuziek
Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 (NBG-vertaling 1951)
De liefde
Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen
sprak,
maar had de liefde niet,
ik ware schallend koper
of een rinkelende cimbaal.
Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle
geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof
had, zodat ik bergen verzette,
maar ik had de liefde niet,
ik ware niets.
Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware
het, dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand,
maar had de liefde niet,
het baatte mij niets.
De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de
waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles
verdraagt zij.

De liefde vergaat nimmermeer;
maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben;
tongen, zij zullen verstommen;
kennis, zij zal afgedaan hebben.
Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons
profeteren.
Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan
hebben.
Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind,
voelde ik als een kind,
overlegde ik als een kind.
Nu ik een man ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk
was. Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.
Nu ken ik onvolkomen,
maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.
Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is
de liefde.
Zingen: Gezang 429 :1 en 3 (Liedboek voor de kerken)
Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eindelijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.
Verkondiging
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Zingen: Lied 413 : 1 en 4 (Evangelische liedbundel)
Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem. Refrein:
Dankgebed
Zingen: Lied 416 : 1, 3 en 4 (NLB)
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn ,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
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