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Liturgie voor de viering  
 

zondag 20 november 2022 – 09.30 uur 
 

Eeuwigheidszondag 
 

 
 

Op Eeuwigheidszondag staan we stil bij hen die we missen en bij 

hen die achtergebleven zijn.  

Vanmorgen noemen we de namen van degenen die het 

afgelopen kerkelijk jaar in het midden van de gemeente zijn 

overleden. 

 Door de familie of namens de familie zal er een kaars worden 

aangestoken. 
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 Protestantse Gemeente Nunspeet  
 Voorganger : ds. Fokko Kuipers 
 Organist : dhr. Gerwin van der Plaats 
 M.m.v.  : Leden van de Kerkzanggroep 
             en de Driestwegband 

 

 

Orgelspel 

 

Kerkzanggroep: Psalm 130c 
 
Welkom en mededelingen 
 
We gaan staan  
 
Intochtslied: ‘Voor alle heiligen’ - Lied 727 vers 1 en 2 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: ‘Van alle einders’ - Lied 727 vers 10) 
 
We gaan zitten 
 
Gebed om ontferming 
(tussen de gebedsintenties zingt de zanggroep Lied 367b) 
 
Driestwegband: ‘De mensen die wij missen’ - Sela 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 

Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 

God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 

Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
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Troost ons Heer, wees ons nabij. 

Laat ons in uw armen vrede vinden. 

Draag ons Heer en koester ons 

als we denken aan de mensen die we missen. 

God, U kent de namen van de mensen die we missen. 

We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            

We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 

God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 

Wie huilt er onze tranen? 

Christus, Hij alleen! 

Wie draagt ons door de dagen? 

Christus, Hij alleen! 

Wie heeft ons leed gedragen? 

Wie heeft de dood verslagen? 

Wie brengt ons weer samen? 

Christus, Hij alleen! 

Kinderen in de kerk 
 
Samenzang: ‘Wij gaan voor even uit elkaar…’ 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst 
 
Lezing uit de Bijbel: Johannes 16: 25 - 33 
 
Kerkzanggroep en gemeente: Lied 221 
        (zanggroep vers 1, allen vers 2 en 3) 
 
Overdenking 
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Kerkzanggroep en gemeente: Lied 725  
          (zanggroep vers 1, allen vers 2 en 4) 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 

Wij gedenken wie ons in geloof zijn voorgegaan 
 

Gedicht: ‘Geen einde’  

Hij, de God van dood en leven,                                                                     

zal je behoeden in de tijd.                                                                               

Hij heeft jouw naam nu opgeschreven                                                           

in Zijn rijk van eeuwigheid. 

Hij zal je liefdevol bewaren                                                                            

in de holte van Zijn hand,                                                                            

Zijn trouw is nooit te evenaren,                                                                   

Hij bracht je naar ’t beloofde land. 

Zo staat nu in het boek ten leven                                                               

dat jouw dood geen einde is.                                                                     

Zijn troost in jou en ons bewezen:                                                                    

Hij draagt ons allen door t‘ gemis. 

Hij droogde zelf je laatste tranen                                                                 
en laat ons in ’t vertrouwen gaan,                                                                 
dat hijzelf de weg zal banen                                                                         
naar Zijn dag, om op te staan. 
 

 
Geef ons uw vrede, in deze stilte. 

Breng onze onrust tot rust. 
   

 
Wij noemen de namen van wie ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. 
Wij noemen de namen van geliefden met wie wij ons sterk verbonden 
voelen. Jong en oud, klein en groot. Wij noemen namen van mensen 
uit een dichtbij of ver verleden, die voor ons een voorbeeld zijn, 
mannen en vrouwen die ons een weg hebben gewezen. Hun namen 
mogen niet verloren gaan. 
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Wij willen op deze dag gedenken wie zij waren voor ons, wie zij zijn 

voor ons; mensen die ons voor gingen, kinderen die ons voorbij 

gingen. 

We noemen namen opdat wij niet vergeten. Wij ontsteken een licht aan 

het Licht van Pasen, het licht dat de herinnering aan de Opgestane 

Heer levend houdt.  

Zo mag elke naam voor ons een licht zijn – namen als sterren in de 

nacht – elke naam, voor ons een licht op de plaats waar die naam 

verbonden werd met de Naam van God.  

Wij gedenken wie ons in deze gemeente dit jaar in geloof zijn 

voorgegaan… 

   
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 

Breng onze onrust tot rust. 
  

  
(Bij het noemen van de naam komen zij die de kaars willen 

aansteken naar voren, pakken de kaars bij de steen met de naam 

van de overledene, ontsteken die kaars aan de brandende kaars in 

het midden van de tafel en plaatsen de kaars terug bij de steen.) 

 
Op 7 december 2021 ging van ons heen Willemina Klasina Viel - 
Karssen. Zij werd 96 jaar 
 
Op  24 december 2021 ging van ons heen Peter van Renselaar.                     
Hij werd 67 jaar.  
 
Op 23 maart ging van ons heen Christina Bouw - Van den Brink.  
Zij werd 82 jaar 
 
Op 30 maart ging van ons heen Hendrik Dekker. Hij werd 83 jaar.  
 
Op 5 juni ging van ons heen Alie van de Hazel - Van den Ham.  
Zij werd 79 jaar. 
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Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

  
 
Op 20 juni ging van ons heen Aaltje Jantina Pot - Waterink.  
Zij werd 69 jaar. 
 
Op 30 juni ging van ons heen Frederik Amsing. Hij werd 81 jaar.   
 
Op 29 juli ging van ons heen Aart van de Brug. Hij werd 70 jaar. 
 
Op 4 augustus ging van ons heen Mark Gerardus Maria Reusken.  
Hij werd 53 jaar.  
 
Op 10 september ging van ons heen Gerard Couprie. Hij werd 80 jaar.  

 
 

Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

   
  
Op 15 september ging van ons heen Theresia Catharina Paulina 
Langeler - Ewoldt. Zij werd 88 jaar. 
 
Op 4 oktober ging van ons heen Wilhelmina Hendrika Groeneveld-
Molendijk. Zij werd 100 jaar. 
 
Op 22 oktober ging van ons heen Jacobus van den Berg.         
Hij werd 91 jaar. 
 
Op 24 oktober ging van ons heen Wilhelmina Mulder -  Dalhuisen.  
Zij werd 91 jaar.  
 
We steken een kaars aan voor de mensen uit onze gemeente die wij 

niet kenden en die ons niet kenden…      
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Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

   
Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 

Breng onze onrust tot rust. 
  

Geef ons uw zegen, in deze stilte. 
Breng onze onrust tot rust. 

 

We steken een kaars aan voor iedereen die iemand heeft verloren 

aan het leven of aan de dood… 

We steken een kaars aan voor alle mensen, groot en klein, die 

vanwege wie ze zijn, vanwege de kleur van hun huid, vanwege hun 

geloofsovertuiging, of omdat ze anderen in de weg stonden, zijn 

omgekomen door het krankzinnige geweld dat nog steeds veel te 

vaak over deze wereld stormt… 

Voor wie steekt u/steek jij een kaarsje aan? 

(Voor wie dat wil, is er gelegenheid een lichtje aan te steken voor 

allen die niet bij naam genoemd worden, maar die we in ons hart 

meedragen.) 

 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Afkondiging collecten 
 
We gaan staan 
 
Uittochtslied - Kerkzanggroep en gemeente: ‘Woon in mijn dromen’ 
(mel. Be thou my vision, zanggroep vers 1 en 4, allen vers 3 en 5) 
 

1. Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,  
want niets is mij liever, geen mens die ik ken  
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,  
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht  
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3.  Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,  
mijn enige wapen, meer weerwoord bij nacht,  
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,  
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.  
 
4.  Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,  
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.  
In U is toch alles wat waarde bevat?  
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.  
 
5.  Als hier op aarde de strijd is gedaan,  
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!  
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:  
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij. 
 

Wegzending en Zegen  
   met 3x gezongen ‘amen’ 
 
Orgelspel 
 

 


