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Thema Ziek van liefde (Pnr. 1284) Hooglied 5:8 
Uitgesproken 23 november 2008 in het Open Hof te Kampen 
 
U luistert naar: een kerkdienst gehouden op de Eeuwigheidszondag in het Open 
Hof te Kampen,  
 
Ouderling van Dienst Harrianne Rigterink 
Organist Martin de Jong 
 
Met medewerking van An Beiboer (sopraan) 
 Cornelis Vreugdenhil (bariton) 
 Geke Steenstra (alt) 
 Eize de Vries (bas) 
 Jaap Jonker (cello) 
 Wietske Venderbos (dwarsfluit) 
  
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 84: 1  
 1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 

het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

 
Stil gebed 
 
Bemoediging en Groet 
 
Klein Gloria 
 
Aanvangstekst 1 Korinthe 13: 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. 
 

Zingen Psalm 84: 3 en 4 
 3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 

die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 
Hun lied weerklinkt van oord tot oord, 
tot zij Jeruzalem betreden, 
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waar alle pelgrims binnengaan 
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o HEER, ook mijn gebeden. 
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 

Kyriegebed  
 
Zingen  Lied 392: 1 en 3 

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 
 
3. U heb ik nodig, uw genade is 
mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 
Gloria      
 
Zingen  Lied 392: 4 en 5 

4. Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
5. Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 

 
De gemeente gaat staan bij het aflezen van de gemeenteleden die ontslapen zijn. 
 
Noemen van namen en aansteken kaarsen 
 
Stilte 
 
Zingen (melodie lied 391) 

Wij noemden u de namen 
Van hen met wie wij samen 
Het leven mochten gaan 
Nu zij ons zijn ontvallen 
Lijkt leven te versmallen 
Tot koud en eenzaam voorbestaan. 
 
O, Eeuwige, laat merken 
Wat liefde kan bewerken 
Hier in vertrouwde kring. 
Laat niet ons hart verkillen. 
Maar ons verdriet verstillen 
Tot dankbare herinnering. 
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Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing Hooglied 3: 1-4  

1 ’s Nachts in mijn slaap zoek ik mijn lief.  
Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.  
2 Laat ik opstaan, rondgaan in de stad,  
laat ik in de straten, op de pleinen,  
zoeken naar mijn allerliefste.  
Ik zoek hem, maar ik vind hem niet.  
 
3 De wachters vinden mij  
op hun ronde door de stad.  
‘Hebben jullie mijn lief ook gezien?’  
4 Nog maar nauwelijks ben ik hun voorbij  
of ik vind mijn lief.  
Ik grijp hem vast en laat hem niet meer los  
tot ik hem gebracht heb in mijn moeders huis,  
in de kamer van haar die mij baarde 
 

Schriftlezing Hooglied 5: 2-8 
2 Ik sliep, maar mijn hart was wakker.  
Hoor! Mijn lief klopt aan!  
‘Doe open, zusje, mijn vriendin,  
mijn duif, mijn allermooiste.  
Mijn hoofd is nat van de dauw,  
mijn lokken vochtig van de nacht.’  
3 ‘Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan,  
moet ik het weer aandoen?  
En ik heb mijn voeten al gewassen,  
moet ik ze weer vuil maken?’  
4 Mijn lief stak zijn hand naar binnen,  
een siddering trok door mij heen – om hem!  
5 Toen sprong ik op, ik ging hem opendoen.  
Mijn handen dropen van mirre,  
mirre vloeide van mijn vingers  
op de grendel van de deur.  
6 En ik deed open voor mijn lief,  
maar hij was weg,  
mijn lief was weggegaan.  
Een duizeling beving mij  
toen ik zag dat hij er niet meer was.  
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet,  
ik riep hem, maar hij antwoordde niet.  
7 De wachters vonden mij  
op hun ronde door de stad.  
Ze sloegen mij, ze verwondden mij,  
ze rukten mij de sluier af,  
de wachters van de muren.  
 
8 Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem,  
als jullie mijn lief vinden,  
wat zeggen jullie tegen hem?  
Dat ik ziek van liefde ben. 
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Schriftlezing 1 Korinthe 13: 8-12 

 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. 
 

Zingen Lied: 430: 1 
1. Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht.  

 
 
Preek 
 
Aria en Koraal uit BWV 140  van J.S.Bach 
 
Aria: duet tussen de ziel (S) en Jezus (J) 
 S Mein Freund ist mein! 
 J Und ich bin dein! 
 S+J Die Liebe soll nichts scheiden! 
 S Ich will mit in Himmels Rosen weiden 
 S+J Da Freude die Fülle, da Wonne wird sein! 
 
Koraal: Gloria sei dir gesungen 
 Mit Menschen- und englischen Zungen, 
 Mit Harfen und mit Zinbeln schon. 
 Von zwölf Perlen sind die Pforten, 
 An deiner Stadt sind wir Konsorten 
 Der Engel hoch um deinen Thron. 
 Kein Aug hat je gespürt, 
 Kein Ohr hat je gehört 
 Solche Freude. 
 Des sind wir froh, 
 Io, io! 
 Ewig in dulci jubilo.  
 
Zingen Lied 267: 1 

1. Zalig, die in Christus sterven, 
de doden, die de hemel erven, 
voor wie Hij woning heeft bereid. 
Na de nacht van strijd en zorgen 
aanschouwen zij de eeuwge morgen, 
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ontwakend tot onsterflijkheid. 
Van moeiten rusten zij. 
Hun lijden is voorbij. 
Halleluja, 
bij 's Vaders troon 
wacht hen de Zoon 
hun werken volgen hen als loon. 

 
 Lied 262: 3 

3. Laat ons U ter ere zingen 
met allen, die uw troon omringen, 
één koor van mens' en englenstem! 
Paarlen zijn der poorten bogen, 
die nederdalen uit den hogen: 
het hemelse Jeruzalem. 
Geen oog heeft ooit begroet, 
geen hart heeft ooit vermoed 
zulk een vreugde. 
Zo juichen wij 
en roemen blij 
de glorie van uw heerschappij! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
 
Zingen Lied 430: 2, 5 en 7 

2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, - o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom! 
 
5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken 
voor 't licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme, kranke, 
voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond, 
o zon, mijn ziel gezond. 
 
7. Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 

 
Zegen 
 


