Ekklesia Amsterdam
Allerzielen zondag 3 november 2019

Tegen de dood
N.B. deze zondag:
• Mededeling voor het aansteken van de kaarsen
• Collecte na de dienst, bij de deur.

Mededelingen
De kaarsen aangestoken
Alles wacht op U (VL107 / G369)
Drempeltekst
Ademt jouw adem in mensen?
In al die levende dode gewapenden,
op oorlog uit, bang, bedroefd, boos, onbereikbaar,
op vrede uit, maar wie kent de weg van de vrede?
Wie gaat dit aanschijn van de aarde vernieuwen?
Jij die ik vriend en vreemdeling noem
van de bergen? Ja jij, met mij samen.
Je moet wel komen, gauw, om al die oude mensen
die hun lieve land zagen branden
zo goddeloos, kom troosten
laat het niet duren tot hun dood.
Uit Psalm 104, vrij

Alles wacht op U (VL107 / G369)
Woord ten geleide

Wat geen oog heeft gezien (VL860)
Voorlezing uit de eerste brief van Paulus aan de ekklesia van Korinte
1 Korintiërs 15:20-27a; 50-55
Messias is uit de doden opgewekt
als eerste van hen die ontslapen zijn.
Want zoals de dood er gekomen is door een mens
is er ook opstanding door een mens.
Zoals in Adam allen sterven
zo zullen allen opstaan in de Messias.
Maar ieder op zijn beurt:
Messias als eersteling,
en daarna allen die van de Messias zijn, bij zijn komst
En dan breekt, tenslotte, het einde aan,
als hij zijn koningschap overdraagt aan zijn God en vader,
als hij alle heerschappij, macht en kracht heeft onttroond..
Want hij moet eerst als een koning heersen
totdat hij alle vijanden onder de voet heeft gelopen.
En de laatste vijand is de dood.
(...)
Dit kan ik jullie in elk geval zeggen:
Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven,
het bederfelijke kan het onbederfelijke niet beërven.
Maar zie, ik zal jullie een geheim vertellen:
Wij zullen niet allemaal inslapen,
maar wel allemaal veranderd worden,
in een oogwenk, bij de laatste stoot op de sjofar.
Want de sjofar zal klinken
en de doden zullen in onbedorven staat worden opgewekt
en wij zullen veranderd worden.
Want dit bederfelijke moet onbederfelijkheid aandoen
en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.
En zodra dit bederfelijke onbederfelijkheid heeft aangedaan
en dit sterfelijke onsterfelijkheid,
zal in vervulling gaan wat staat geschreven:

Verzwolgen is de dood in de overwinning.
Waar, dood, is jouw overwinning?
Waar, dood, is jouw prikkel?

Nog is de dood niet overmocht (Oomen)
Toespraak
Kees Kok

Zwemmen en varen (VL 828)
Dienst van de tafel
Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie
ritueel van solidariteit
teken van opstand
tegen de doodsmachten
van deze wereld.

Niemand heeft U ooit gezien (VL648)
Moge het delen van dit brood en deze beker
ons sterken in de hoop
dat een nieuwe wereld komen zal,
waar de dood niet meer zal zijn
waar alle tranen van onze ogen worden afgewist
en waar geen rouwklacht meer gehoord wordt.
Brood en wijn
Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Muzikaal intermezzo
Roep onze namen (VL566)

Gedenken van overledenen
Wij gedenken onze doden en noemen de namen van hen van wie wij afscheid hebben
moeten nemen in het afgelopen jaar. Kaarsen worden aangestoken.
Na het noemen van de namen, bent u in de gelegenheid om zelf kaarsen aan te steken
ter nagedachtenis van uw dierbare overledenen.

Roep onze namen (VL566)
Gezegend Gij
om de kennis en volharding
waarmee gevochten wordt tegen de dood
in ziekenhuizen, in oorlogsgebieden,
op onbekende plaatsen.
Gezegend om de liefde
waarmee stervenden en ongeneeslijk zieken
worden omringd gezegend Gij
om al het goede dat gedaan wordt.

Zend mij de engel van de laatste troost (Löwenthal)
Gij zijt de levende. Er staat geschreven:
De mensen sterven en zijn niet gelukkig.
Gij zijt de levende tegen de dood.
Doods doodsvijand. Nooit zult Gij het verdragen
dat een mens U ontvalt. Omdat Gij zijt
de Zoekende naar één die is verloren.
‘Ik zal er zijn’, zegt Gij. ‘Ik zal niet rusten
totdat de dood gedood is.’ Zal dat ooit?
Wie zal wat moet volbracht met U volbrengen?
Ooit zijt Gij licht en liefde, zachtheid, kracht
in alle levenden, hartslag en adem -

God eens voorgoed in ons en wij in U.

Gij die weet wat in mensen omgaat (Löwenthal)
Zegen
Nog is de dood niet overmocht (Oomen)
God weet komt het goed (VL914)
Collecte bij de uitgang

