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Orde van dienst voor de viering  
van zondag 24 november 2019 – 09.30 uur 

Eeuwigheidszondag 
 

 
 

Op Eeuwigheidszondag staan we stil bij hen die we missen  
en bij hen die achtergebleven zijn.  

Heb jij een dierbare verloren of ken je iemand die een geliefde moet 
missen? We zingen liederen die tot steun kunnen zijn. 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Fokko Kuipers 
Organist: dhr. Wob Meijering                                                                                  

M.m.v.: Leden van de muziekgroep 
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Samenzang voor de dienst: ‘In 7 kleuren rijst omhoog.. ‘ 
(uit: Zingende Gezegend, mel. ‘Jezus zal heersen..’ NLB  871) 
 

In zeven kleuren rijst omhoog 
een hemelpoort, een ereboog - 
de wolken wit, de hemel blauw: 
God blijft altijd de aarde trouw. 
 
Hier kust de boog van zijn verbond 
met zeven zegels onze grond; 
de Heer laat ons geen dag alleen, 
zijn trouw breekt door de wolken heen. 
 
Al vallen sterren, zon en maan, 
al rollen golven af en aan, 
de zee ligt in Gods rechterhand, 
zijn handpalm is ons vaderland. 
 
Al laait er in het laatste uur 
een wereldbrand, een zee van vuur, 
geen vlam doet deze boog vergaan - 
vast zal de nieuwe aarde staan! 

 
Welkom en mededelingen 
 (de tafelkaarsen worden aangestoken door Anneke Prins) 
 
Eerste Psalm (staande): Psalm 91a vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordpsalm: Psalm 91a vers 3  (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om ontferming 
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Samenzang met muziekgroep: ‘Stil, mijn ziel, wees stil..’  
 (Opw. 717 vers 1 muziekgroep / vers 3 allen) 
 

Stil mijn ziel wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
Refrein:  
God U bent mijn God   
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank-len.   
Vredevorst vernieuw  
een vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen.  
 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht, wacht op de Heer 
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. 

Refrein:  
God U bent mijn God   
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank-len.   
Vredevorst vernieuw  
een vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen.  
  

Samenzang: Lied 727 vers 1, 2 en 3 ‘Voor alle heiligen’ 
 

(tijdens het naspel komen de kinderen van de nevendienst naar voren) 
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Kinderen in de kerk  
 
Samenzang met muziekgroep: ‘Ik wil even bij U komen’ (Zimmer) 
 

Ik wil even bij U komen,  
in de stilte heel alleen,  
even uit de drukte,  
weg van iedereen.  
U kent mijn gedachten,  
mijn zorgen groot en klein,  
maar het mooiste is  
dat ik bij U mezelf mag zijn. 
 
U bent mijn vriend,  
U laat mij nooit alleen. 
U bent mijn vriend 
slaat uw armen om mij heen.                                                
Iedere dag van mijn leven  
op de weg die ik zal gaan, 
kan ik op U vertrouwen,  
U zult altijd naast mij staan. 
 
Ik wil even bij U komen  
in de stilte, heel alleen,  
even uit de drukte  
weg van iedereen.  
Ik kniel aan uw voeten  
met eerbied en ontzag  
en vol dankbaarheid  
omdat ik bij U komen mag.  
 
U bent mijn vriend  
U laat mij nooit alleen.  
U bent mijn vriend 
slaat uw armen om mij heen.  
Iedere dag van mijn leven  
op de weg die ik zal gaan,  
kan ik op U vertrouwen,  
U zult altijd naast mij staan. (2x) 
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(de kinderen gaan naar de kindernevendienst) 
 

Lezingen uit het Nieuwe Testament:  
 (de Bijbel wordt gebracht door Anneke Langenberg) 
  
 - Mattheüs 24 vers 14 en 29-35 
 - 1 Petrus 1 vers 3-6 

 
Samenzang: Lied 1005 vers 1, 2 en 4 ‘Zoekend naar licht’ 
 
Uitleg en verkondiging: Houd moed! 

 
Samenzang: Lied 940 ‘Verberg mij nu’  
 
(tijdens het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst) 
 
Gedicht: ‘Wachters in de nacht’ (Sytse de Vries) 

Die ons in ‘t hart geschreven staan  
en onze dagen deelden,  
ons in de dood zijn voorgegaan,  
zij lieten ons de beelden  
van zoet en droef herinneren,  
van zoeken, hopen wachten.  
Zal in de starre, koude dood  
hun naam nog overnachten?  
  
Uw droefheid is niet bodemloos:  
God houdt Zijn handen open.  
Het brekend leven, doods en bros  
draagt Hij in vrees en hopen.  
Herinnert Hij zich niet hun naam’  
als wachters op de morgen? 
Die in de nacht zijn voorgegaan  
zijn in Gods trouw geborgen. 
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De naam, waarmee zij zijn genoemd 
staat in Gods hand geschreven  
en zal door alle donker heen  
toch onuitwisbaar blijven. 
In Christus is hun naam bewaard,  
naar Hem blijven zij heten.  
Hij wekt hen uit de slaap  
en zal hen van de dood genezen.  
 
Ons leven wacht wat nog niet is,  
wordt niet vergeefs gelopen.  
God zelf daalt af in ons gemis  
en breekt de kluisters open:   
van alle vragen eens bevrijd,  
van hopeloze zorgen. 
In dood en leven groeit de tijd  
voor wachters op de morgen.  
 
Gedenkt hen, die gestorven zijn:  
Gods licht zal voor hen dagen.  
En alle tranen, alle pijn  
zal Hij zich eigen maken 
totdat de droom verkeert in zien,  
verwachten wordt tot weten  
en wij in Zijn volmaakte licht  
voorgoed met Christus leven. 

 
Samenzang met muziekgroep:‘God van trouw’  

  (Opw. 542, eerst de muziekgroep, daarna samen) 

God van trouw, 
U verandert nooit, 
Eeuwige, U mijn vredevorst. 
Aller Heer, ik vertrouw op U. 
 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
Heer, ik roep tot U, 
opnieuw en opnieuw. 
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U bent mijn rots wanneer ik wankel, 
U richt mij op wanneer ik val. 
Dwars door de storm 
bent U Heer, het anker; 
ik stel mijn hoop alleen op U. 

 
 
Wij gedenken wie ons in geloof zijn voorgegaan 

 
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.  
 
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. 
 

Wij willen op deze dag gedenken wie zij waren voor ons, wie zij zijn 
voor ons; mensen die ons voor gingen, mensen 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… 

 
Op 12 januari ging van ons heenCornelia Geertruida van den 
Brink – Van Essen, zij werd 88 jaar. 
 
Op 23 januari ging van ons heen Jacob van der Horst. Hij werd 67 
jaar. 
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Op 12 februari ging van ons heen Johannes Otten. Hij werd 94 
jaar. 
 
Op 26 april ging van ons heen Peter Everhard Fidder. Hij werd 76 
jaar. 
 
Op 27 april ging van ons heen Gré Groothuis – Flier. Zij werd 100 
jaar. 
 
Op 22 mei ging van ons heen Evertje Aalbers –Van Veldhuizen. 
Zij werd 92 jaar.  

 
 
Samenzang: Ga maar gerust (mel. Joh. De Heer nr. 96 ‘Ik bouw op U’) 
  

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.                                                                                                          
Ik ben je baken ook in diepe nacht.                                                                                                                            
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.                                                                                                       
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.                                                                                                             
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat,                                                                                                            
Ik ben de wind waardoor je ademhaalt.  

 
 
Op 15 juli ging van ons heen Adriana Hertsenberg – van ’t Hoog. 
Zijn werd 86 jaar. 
 
Op 26 augustus ging van ons heen Karel Trompetter. Hij werd 47 
jaar. 
 
Op 9 september ging van ons heenGerardus Nicolaas van der 
Wal. Hij werd 75 jaar. 
 
Op 6 oktober ging van ons heen Hendrikje Mulder – Mennen. Zij 
werd 93 jaar. 
 
Op 30 oktober ging van ons heen Dick Corporaal. Hij werd 82 
jaar. 
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Samenzang: ‘Ga maar gerust’  vers 2 
 

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.                                                                                                     
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.                                                                                                                 
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.                                                                                                         
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.                                                                                                                    
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.                                                                                                                    
Ik ben de dag, die schemert in je droom.  

 
We noemen in onze gedachten de namen van wie ons zijn 
voorgegaan, langer geleden of nog dichtbij, wel of niet uit onze 
gemeente, mensen die zoveel hebben betekend voor ons, aan wie 
we willen blijven denken, een naam voor ons een licht, een ster in 
de nacht… 
 
(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) 

 
Moment van stilte (gemeente gaat staan) 

 
Laten de namen waarmee wij hen kenden niet vergeten raken; laat 
de naam waarmee God hen riep niet verloren gaan. Het werk van 
hun handen – nu ons toevertrouwd – laat het niet tevergeefs zijn. 

 
 
Samenzang:’ Ga maar gerust’ vers 3 

 
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.                                                                                                           
Ik ben de liefde die een mens je schenkt.                                                                                                                     
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.                                                                                                                
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.                                                                                                                        
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,                                                                                                          
ben Ik de hand, die al je tranen wist.  

(gemeente gaat zitten) 
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Dankgebed en voorbeden 
 

Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied: ‘We dragen je op handen’  

 (mel. ‘Alle Menschen werden Brüder’ of ELB 357) 
 

Mens, we dragen je op handen,  
nooit vergeten we jouw naam  
en jouw liefde zal niet stranden, 
in en door ons verder gaan!  
Door het sterven mag je erven,  
word je deel van het geheim,  
in de hoge hemel zul je  
kind van licht en leven zijn.  
 
Mens, we vouwen onze handen  
bij het noemen van je naam  
en we danken voor het goede  
dat je voor ons hebt gedaan.  
Door het sterven mag je erven,  
word je deel van het geheim,  
in de hoge hemel zul je  
kind van licht en leven zijn.  
 
Mens, we strekken onze handen  
vol geloof uit naar elkaar  
en we bidden hier tezamen:  
God, maak onze woorden waar!  
Door het sterven mag je erven, 
word je deel van het geheim  
in de hoge hemel zul je  
kind van licht en leven zijn. 

 
Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 
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Verzoek aan de gemeente: Wacht u even met het verlaten van de 
kerkzaal nadat predikant, kerkenraad en de genodigden de zaal 
hebben verlaten? 
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