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Thema Geen amnesie (Pnr.982)  1 Thessalonicenzen 4: 15 
Uitgesproken 26 februari 2006 in het Open Hof te Kampen 
 
Ouderling van dienst Jaap Jansen  
Muzikale begeleiding Martin de Jong en Rutger Meijer 
Deze zondag valt voor Aswoensdag 
 
U luistert naar : 
De preek werd gemaakt voor de Eeuwigheidszondag 21 november 1999 in het 
Open Hof te Kampen. U hoort de versie van 26 februari 2006 in dezelfde 
gemeente.  
 
Orde van de dienst: 
 
Zingen Psalm 30: 2  

2. Heft tot zijn eer een lofzang aan, 
gij die den Heer zijt toegedaan. 
Zijn gramschap duurt een kleine tijd, 
een leven zijn goedgunstigheid. 
Die wenend 's nachts is neergezegen 
gaat met gejuich het zonlicht tegen. 
 

Stil gebed 

Bemoediging en Groet 

Aanvangstekst Deuteronomium 34: 4 en 5 
4 De HEER zei tegen hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan 
Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan 
hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen 
oversteken zul je niet.’ 5 Zo stierf Mozes, de dienaar van de 
HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had. 
 

Zingen Psalm 30: 3 en 4 
3. Hoe zorgeloos had ik gedacht 
dat ik, bevestigd door uw kracht, 
o Here, boven elk gevaar 
stond als een berg, onwankelbaar! 
Maar nauw'lijks hieldt Gij U verborgen, 
of mij omringden schrik en zorgen. 
 
4. Ik riep U aan in grote nood: 
"Ach Heer, wat winst is in mijn dood? 
Zal ik nog zingen tot uw lof, 
als ik terneerlig, stof in stof? 
Heer, hoor mij, zend mij uw bescherming! 
Heer, red mij, toon mij uw ontferming!" 

 
Kyrie Gebed om ontferming 
 
Zingen Psalm 90: 6 

6. Zeventig, tachtig jaren mensenleven, 
is dat, o Heer, om hoog van op te geven? 
't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen 
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dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen. 
Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag, 
dat in ons hart de wijsheid wonen mag. 

  
Gloria Lofprijzing uit Johannes 5: 24-29 

24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem 
gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem 
wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan 
naar het leven. 25 Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al 
zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat 
wie hem horen, zullen leven. 26 Zoals de Vader leven heeft in 
zichzelf, zo heeft ook de Zoon leven in zichzelf; dat heeft de Vader 
hem gegeven. 27 En omdat hij de Mensenzoon is, heeft hij hem 
ook gezag gegeven om het oordeel te vellen. 28 Wees hierover 
niet verwonderd, er komt een moment waarop alle doden zijn 
stem zullen horen 29 en uit hun graf zullen komen: wie het goede 
gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte gedaan heeft 
staat op om veroordeeld te worden. 

 
Zingen Psalm 90: 8  

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 
en laat uw glans hun kinderen omgeven. 
Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 
O God, bescherm ons in ons onvermogen. 
Bevestig wat de hand heeft opgevat, 
het werk van onze hand, bevestig dat. 

 
Gebed om de opening van het Woord. 

Schriftlezing Deuteronomium 34: 1-5 
1 Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, 
een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de 
HEER hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan 
Dan, 2 Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot 
aan de zee in het westen, 3 de Negev, de Jordaanvallei en de 
vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Soar. 4 De HEER zei tegen 
hem: ‘Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob 
onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou 
geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.’ 
5 Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals 
de HEER gezegd had.  

 
Zingen Lied 290: 1, 2 en 3 

1. Er is een land van louter licht 
waar heil'gen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 
 
2. Daar is het altijd lentetijd, 
in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 
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3. Men ziet het veld aan de overkant 
in groene luister staan, 
als Israël 't beloofde land 
zag over de Jordaan. 

 
Lezing I Thessalonicensen 4: 13-17 

1 Broeders en zusters, in naam van de Heer Jezus vragen we u 
met klem te leven zoals wij het u hebben geleerd, dus zo dat het 
God behaagt. U doet dat al, maar wij sporen u aan het nog veel 
meer te doen. 2 U kent de voorschriften die wij u op gezag van de 
Heer Jezus hebben gegeven. 3 Het is de wil van God dat u een 
heilig leven leidt: dat u zich onthoudt van ontucht, 4 dat ieder van 
u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te beheersen dat 
ieder van u zijn lichaam heiligt en in eerbaarheid weet te 
beheersen – Ook mogelijk is de vertaling: ‘dat ieder van u heilig 
en eerbaar met zijn vrouw leeft’. 5 en dat u niet zoals de 
ongelovigen, die God niet kennen, toegeeft aan uw hartstocht en 
begeerte. 6 Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht 
niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al 
nadrukkelijk hebben voorgehouden. 7 God heeft ons niet geroepen 
tot zedeloosheid, maar tot een heilig leven. 8 Dus wie deze 
voorschriften verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, die u 
zijn heilige Geest geeft.  
9 Over de onderlinge liefde hoeven wij u niets te schrijven, want u 
hebt zelf van God geleerd hoe u in liefde met elkaar moet 
omgaan. 10 U doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië, 
maar, broeders en zusters, wij sporen u aan het nog veel meer te 
doen 11 en er een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te 
behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u 
opgedragen, 12 opdat u een eerzaam leven zult leiden in de ogen 
van hen die niet tot de gemeente behoren, en u van niemand 
afhankelijk bent. 13 Broeders en zusters, wij willen u niet in het 
ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, 
zoals zij die geen hoop hebben. 14 Want als wij geloven dat Jezus 
is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God 
door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus 
zelf. 15 Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven 
blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval 
voorgaan. 16 Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel 
zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer 
zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die 
Christus toebehoren opstaan, 17 en daarna zullen wij, die nog in 
leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en 
gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij 
hem zijn. 18 Troost elkaar met deze woorden. 

 
Lezing 1 Petrus 4: 6 

6 Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al 
zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij 
God in de geest kunnen leven. 
 

Zingen Lied 290: 4, 5 en 6 
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4. Maar ach de stervelingen staan 
hier huiverend terzij, 
en durven niet op weg te gaan, 
het duister niet voorbij. 
 
5. Hing niet het wolkendek zo zwart 
van twijfel om ons heen, 
wij zouden 't land zien van ons hart, 
dat 't hemels licht bescheen. 
 
6. God, laat ons staan als Mozes hier 
hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn 

 
Preek 
 
Zingen Lied: 299: 1, 2, 3 en 4 

1. Voor alle heil'gen in de heerlijkheid 
die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 
 
2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 
3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht 
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht 
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd. 
Halleluja, halleluja! 
 
4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 
toch zijn wij een, zij zingend voor de troon, 
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 
Halleluja, halleluja! 

 
Dankgebed en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

Zingen Lied 267: 2 en 3 
2. Zalig zijn de ontslapen vromen 
voor ons te vroeg aan de aard ontnomen, 
maar die door God te goeder uur, 
aan het einde van hun dagen 
het Vaderhuis zijn ingedragen 
als rijpe schoven in de schuur. 
Zij leven bij de Heer 
en zondigen niet meer. 
Halleluja! 
't Is al volbracht, 
geen rouw of nacht 
heeft in Gods Koninkrijk meer macht. 
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3. Dank, aanbidding, prijs en ere, 
wordt U, die op de troon zit, Here, 
door uw verlosten toegebracht! 
Zaal'gen, die hebt overwonnen 
brengt roem en lof de Nooitbegonnen' 
en aan het Lam, voor ons geslacht! 
Hij overwon het graf, 
wist onze trane af, 
halleluja! 
Hij ging ons voor 
de heem'len door: 
Hij voert ons mede in zijn spoor 

 
Zegen 


