
Liturgie voor de Gedachtenisdienst op 20 november 2022
in de Annakapel

Vereniging van Vrijzinnigen Kampen Noordoostpolder

‘Wie kan er aarden hier beneden als er geen open hemel is…’
(Lied 800, 2)

In deze dienst wordt met name herdacht:

Bets van Gendt 4 juli 1923 17 maart 2022

Voorganger:  Anneke van der Velde
Organist: Henk van Marle
Luitspeler: Patrick Broekema
Koor onder leiding van Rianne Laarman



Orgelspel
Welkom
Aansteken van het licht

Zingen: ‘Met nieuwe woorden’ (wijs: ‘Hij die gesproken heeft…)

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal
niet met een stem versteend in het verleden,
wel in een taal die twijfelt en die vraagt,
zonder de harde leer van zekerheden,
woorden die klinken als een nieuw signaal:
ruimte waar mensen zich gezegend weten.

Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Bemoediging en groet

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.

Inleiding op het herdenken

Luitspel

Inleiding op de gedachtenis

Koor: ‘Wij noemen U de namen’ (lied 79 uit ‘Zangen van zoeken en
zien’)

Wij noemen 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 voortbestaan.

We noemen de naam van Bets van Gendt, en ontsteken een licht
voor haar.

Bets van Gendt 4 juli 1923 17 maart 2022

Samenzang:

O Eeuwige, laat merken
wat liefde kan bewerken
hier in vertrouwde kring.
Laat niet ons hart verkillen,
maar ons verdriet verstillen
tot dierbare herinnering

Er is gelegenheid voor een ieder om voor een dierbare een licht te
ontsteken

Ook ontsteken we een licht voor alle mensen die in anonimiteit zijn
gestorven in oorlog, op de vlucht, of in eenzaamheid.

Ondertussen klinkt er luitspel

Gedicht: ‘De gestorvene..’ Ida Gerhardt

Zeven maal om de aarde gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die éne te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde gaan.

Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die éne doen keren.
Zeven maal over de zeeën te gaan -
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.

Samenzang met koor: Lied 736 Liedboek (koor zingt couplet 1,
coupletten 2 en 3 allen)

Dat ons zorgen en werken
ergens toe dient, -



dat ons leven hangt aan Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt, -
onze liefde stoelt op Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan, -
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Gebed

Lezing: 2 Koningen 2: 1-13a

Elia in de hemel opgenomen
De tijd was niet ver meer dat de Heer Elia in een stormwind in de

hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit Gilgal te
vertrekken, maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar
Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de Heer leeft, en zo waar u leeft,
er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen op
weg naar Betel. De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad
tegemoet en zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de Heer vandaag uw
meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’  hij. ‘Zeg maar niets.’
Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de Heer wil dat ik naar Jericho
ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de Heer leeft, en zo waar u leeft,
er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen
naar Jericho. De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden
tegen hem: ‘Weet u wel dat de Heer vandaag uw meester van u zal
wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zeg maar niets.’ Elia
zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de Heer wil dat ik naar de Jordaan ga.’ Maar
Elisa antwoordde: ‘Zo waar de Heer leeft, en zo waar u leeft, er is geen
denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen ze samen verder.

Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten die hen
waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken. Elia deed zijn mantel



af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg ermee op het water, waarop het
naar links en naar rechts wegvloeide en zij tweeën droog konden
oversteken. Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog
voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het maar.’ Elisa
antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’ ‘Je vraagt iets heel
moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik van je word weggenomen, zal je
wens vervuld worden, maar als je het niet ziet, gebeurt het niet.’

En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar
gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, en
Elia steeg in een stormwind op naar de hemel. Elisa zag het gebeuren
en riep uit: ‘Vader, vader! Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia
niet meer kon zien, scheurde hij zijn kleren. Hij raapte Elia’s mantel, die
was afgegleden, op, en liep terug.

Gedachten

Luitspel

Gebeden

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze,
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht
en de Heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen

Mededelingen

Slotlied: Lied 800, 1



Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.q
En waar zou ik een trooster vinden
die werk’lijk wist van mijn verdriet?

Zegenbede

Lied 800, 2

Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door ‘s levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

Als u het belangrijk vindt dat het geluid van de Vereniging van Vrijzinnigen wordt gehoord in
Kampen en omstreken, dan kunt u lid van onze vereniging worden. Als u al lid bent van een
ander kerkgenootschap, dan is dat geen bezwaar; u hoeft dat niet op te zeggen. Voor een
minimumbedrag van 50 euro per jaar kunt u volop meepraten en -doen! Voor informatie:
secr.vvvkampen.nop@gmail.com.

Als u door wilt praten over de inhoud van deze dienst, of als u opmerkingen of suggesties
heeft, kunt u mailen naar Anneke van der Velde: veld5834@planet.nl. Welkom!
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