Liturgie voor de afscheidsdienst van

DANNY VAN BRENK

“Ikhebeenprachtiglevengehad”

Voorganger: ds. Christien Dekker
Ouderling van dienst: Nannie van Iperen
Organist/Pianist: Marjan Fey

Pianospel – Geef mij nu je angst, Ik geef je er hoop voor terug
Woord van welkom
Moment van stilte – Bemoediging en Groet
Zingen: Aan uw voeten, Heer
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn is de grootste eer, daarom buig ik mij voor U.
Ja ik verkies nu om bij U te zijn, en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten Heer…
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn, hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn, in aanbidding voor U.
Aan uw voeten Heer…
Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

Gebed
Herinneringen / persoonlijke bijdrage door Matthieu
Zingen: Weet je dat de Vader je kent?
Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Ze zeggen allemaal: je kunt niets doen, je bent een oen!
Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit.
M’n moeder luistert nooit als ik wat zeg, ‘k heb altijd pech, ik ga maar weg!
Weet je, dat de Vader je kent?
Weet je, dat je van waarde bent?
Weet je, dat je een parel bent?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.
Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom!

M’n bloes zit onder de spaghetti-mix, ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn, ik mag er zijn.
Al zegt mijn broertje steeds: wat stout ben jij – God houdt van mij, God houdt van mij!
Ik weet, dat de Vader me kent!
Ik weet, dat ik van waarde ben.
Ik weet, dat ik een parel ben.
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

We lezen uit de Bijbel: 1 Korintiërs 13 – De liefde
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer
zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. 2 Al had ik de gave om te profeteren en
doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3 Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik
voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik
de liefde niet, het zou mij niet baten.
4
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. 5 Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het
kwaad niet aan, 6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. 7 Alles
verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis
verloren gaan – 9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het
volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke
achter me gelaten. 12 Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu
is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. 13 Ons
resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
1

Overdenking over de tekst:

“Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde”

Pianospel?
Zingen: Kom tot de Vader
Nog voordat je bestond, kende Hij je naam
Hij zag je elk moment en telde elke traan
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ook deed, verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de Vader, kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn, is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt
En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan

Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen zoon
en nu is alles klaar wanneer jij komt
Kom tot de Vader, kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt
daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x)
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Persoonlijke bijdrage door Edo-Jan
Dankgebed en voorbede
Zingen: De kracht van Uw liefde
Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U,
want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichterbij, dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde. (2x)
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
en de kracht van Uw liefde.

Zegen
Pianospel – Imagine all the people
(ondertussen wordt de kist uitgedragen)

Op de begraafplaats bidden wij samen het gebed dat Jezus ons heeft geleerd:

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leidt 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

