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Orde voor de viering  

op zondag 24 november 2019 aanvang 10.00 uur  
in de Goede Herderkerk 

Eeuwigheidszondag 
 

Voorganger: pastor Hessel Hansma 
Kind van de zondag: Diederik Booi 

Medewerking: Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 
Muzikale begeleiding: Halbe de Jong 

Lector: Kris Dambrink 

 
Orgelspel (het wordt stiller in de kerk voor persoonlijke voorbereiding) 
 

Welkom (ouderling van dienst) 
 

Voorbereiding 

Stilte 
(We gaan staan) 

Zingen: Psalm 98: 1 en 2 
1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 

want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien Hem heerlijk triomferen 

met opgeheven rechterhand. 
Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

bevrijdend heil en bindend recht 
voor alle volkeren op aarde. 

Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

2 Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
Hij heeft in goedertierenheid, 

naar de belofte eens gegeven, 

het huis van Israël bevrijd. 
Zijn volk is veilig in zijn handen. 

Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
Zo werd tot in de verste landen 

het heil van onze God aanschouwd. 
 

 
Groet en bemoediging, drempelgebed 

V: Genade en vrede, van God de Vader, 
      door Jezus Zijn Zoon, Immanuël,  

A: Hij woont met Zijn Geest in ons. 
V:Wat er ook gebeurt, in voorspoed en bij tegenslag, 

A: ons leven is geborgen in de handen van de Heer, 
de Schepper van hemel en aarde; 

V: van wiens liefde niets of niemand  ons ooit zal kunnen scheiden.  

A: Amen.  
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Gebedsstilte 
 

V: God in de hemel, 

A: kom in ons midden en hoor ons gebed! 
V: Heer, wij geloven, 

A: kom ons ongeloof te hulp! 
V:En als ook wij vroeg of laat moeten oversteken 

A: neem ons dan bij de hand en breng ons thuis in uw licht.  
In Jezus’ naam.  

Amen.  
(we mogen gaan zitten) 

 
Zingen: Lied 751: 1 t/m 5 

1 De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil, 

maar zalig hij die toch reeds wacht 
en Hem begroeten wil. 

 

2 Want ook als niemand naar Hem vraagt 
noch in zijn dag gelooft, 

zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
Hij heeft het zelf beloofd. 

 
3 Wie waakt er als een trouwe knecht, 

zijn meester toegedaan, 
dat als de Heer komt om zijn recht 

hij voor Hem kan bestaan? 
 

4 Zijn onze lampen wel gereed 
en branden ze wel goed, 

zodat, als Christus binnentreedt, 
Hij waardig wordt begroet? 

 

5 De Heer verschijnt te middernacht! 
Nu is nog alles stil... 

zalig die toch geduldig wacht 
en Hem begroeten wil. 

 
 

 
Kyriegebed gesproken en gezongen: Kerkkoor Zingt 301B 

Laten wij God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld; voor 
onze eigen nood en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen 

einde. Na elke bede zingt het kerkkoor. 
 

Glorialied: Lied 871: 1 t/m 4 
1 Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
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2 Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 

 
3 Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 
wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 
 

4 Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der engelen in. 

 
Dienst van het woord 

 

Gebed 
 

Aansteken bijbelkaars door kind van de zondag 
 

Kinderen in het midden 
 

Zingen: we gaan voor even uit elkaar   (kinderen naar kindernevendienst) 
 

1ste Lezing : Psalm 56 
 

Zingen:  Psalm 46: 1 door koor, 2 en 3 door Allen ( hertaling Adriaan Molenaar) 
 Koor: 

1. God, onze burcht, blijft voor ons zorgen, 
in nood zijn wij bij Hem geborgen. 

Wij krimpen niet van angst ineen, 

al wankelt alles om ons heen, 
al worden door de woeste golven 

de hoge bergen haast bedolven: 
De God van Jakob staat ons bij, 

in zijn bescherming schuilen wij! 
 

Allen: 
2.  De stad waar God verblijft is heilig. 

Fris water ruist – hier ben je veilig. 
God helpt zodra de morgen daagt, 

wanneer een vijand haar belaagt. 
Hij laat de wankelende rijken 

van mensen met één woord bezwijken.  
De God van Jakob staat ons bij, 

in zijn bescherming schuilen wij! 
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3.  Kijk hoe de HEER in alle landen 
de wapens wegslaat uit de handen: 

Hij breekt de boog, slaat stuk de speer, 

brandt wagens weg – geen oorlog meer! 
God spreekt: ‘Houd op! Ik ben verheven 

hoog boven wie op aarde leven.’ 
De God van Jakob staat ons bij, 

in zijn bescherming schuilen wij! 
 

2de Lezing: Openbaringen 21: 3-5 
 

Zingen: Lied 775: 1 t/m 7 (lied van deze zondag!) 
1 Dag der dagen, als de tijden 

zich tot heil zullen verwijden 
voor wie bovenmate lijden. 

 
2 Dag van eindeloos erbarmen 

en gerechtigheid aan armen 

die aan recht zich zullen warmen. 
 

3 Dag van glorie voor verdrukten 
en verheffing van wie bukten, 

alle aan het stof ontrukten. 
 

4 Dag van vinden van diegenen 
die door grof geweld verdwenen, 

om wie mensen nu nog wenen. 
 

5 Dag van brood en herverdelen, 
voedsel voor ontelbaar velen, 

diepe wonden zullen helen. 
 

6 Dag van zon en dag van vrede, 

alle droefheid is verleden 
in een onaantastbaar heden. 

 
7 Dag van vreugde en verbazen 

om het zien van wat wij lazen: 
er was licht, het licht van Pasen. 

 
Meditatie 

 
Muzikaal intermezzo  

(kinderen terug uit de kindernevendienst) 
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Dienst van gedachtenis 
Aan God en aan elkaar brengen wij nu de namen in herinnering van de leden van 

onze gemeente die dit jaar zijn overleden. Wij gedenken hen als mensen die ons 

zijn voorgegaan en met wie wij verbonden blijven – de gemeenschap der heiligen – 
totdat Hij komt. Wij gedenken hen in het licht van de opstanding van Jezus 

Christus, onze Heer. Per keer worden acht/negen namen genoemd.  
 

Onder orgelspel komen zij,  die de kaars voor hun dierbare aansteken, naar voren, 
nemen de kaars in ontvangst en vormen een kring rondom het doopvont en de 

Paaskaars. (Namen staan op de beamer en in de liturgie) 
 

Het kerkkoor zingt: Lied 735:   
 

GEDACHTENIS   
We gedenken en ontsteken een kaars voor:  

Pieter Woering overleden 3 november 2018 in de leeftijd van 85 jaar 

Hindrik Lanting overleden 13 november 2018 in de leeftijd van 82 jaar 
Jantien Welling-Everts overleden 28 december 2018 in de leeftijd van 95 jaar 

Aaltje Hoving-Smit overleden 3 januari 2019 in de leeftijd van 83 jaar 
Jantienus Hooge overleden 5 januari 2019 in de leeftijd van 86 jaar 
Fokje Beuving-Boersma overleden 16 januari 2019 in de leeftijd van 97 jaar 

Willemtje Eggens-Bruining overleden 16 janauri 2019 in de leeftijd van 89 jaar 
Geesje Jans-Bruins overleden 20 februari 2019 in de leeftijd van 93 jaar 

 

Bij  het  noemen  van  de  namen  worden  de  gedachteniskaars  aangestoken  
aan de Paaskaars. Elke kaars krijgt een plaats in de standaard 

 
Kerkkoor zingt: Lied 952: 1 

   1. Waar zou het zijn, dat land van licht? 
 

Onder orgelspel keren zij die een kring vormden terug naar hun plaats en komen 
zij, die voor hun dierbaren een kaars aansteken naar voren, nemen de kaars in 

ontvangst en vormen een kring om doopvont en Paaskaars. (namen op de beamer 

en in de liturgie) 
 

GEDACHTENIS  
We gedenken en ontsteken een kaars voor:  

Barbertje Speelman-Postma overleden 28 februari 2019 in de leeftijd van 96 
jaar 

Maatje Missaar-Brouwer overleden 21 maart 2019 in de leeftijd van 97 jaar 
Derk Paas overleden 12 april 2019 in de leeftijd van 68 jaar 

Grietje van der Veen overleden 20 mei 2019 in de leeftijd van 95 jaar 
Kierrina Geertina Aleida Hingstman-Enting overleden 7 juni 2019 in de leeftijd 

van 100 jaar 
Zwaantje Swankhuizen-Steunenberg overleden 28 juni 2019 in de leeftijd van 

93 jaar 
Antoon Jan Folkerts overleden 14 juli 2019 in deleeftijd van 84 jaar 

Aaltje Jager overleden 20 juli 2019 in de leeftijd van 82 jaar 

Johannes Hermanus Groen overleden 16 augustus 2019 in de leeftijd van 98 
jaar 
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Bij  het  noemen  van  de  naam wordt  de  gedachteniskaars  aangestoken  

aan de Paaskaars. Elke kaars krijgt een plaats in de standaard 

 
Kerkkoor zingt: Lied 952: 2 

2. Waar zou het zijn, de eeuwigheid?  
 

Onder  orgelspel keren zij die een kring vormden terug naar hun plaats en komen 
zij, die voor hun dierbaren een kaars aansteken naar voren, nemen de kaars in 

ontvangst en vormen een kring om doopvont en Paaskaars. (namen op de beamer 
en in de liturgie) 

 
Gedachtenis 

We gedenken en ontsteken een kaars voor:  
Maria de Bie-Geenen overleden 16 augustus 2019 in de leeftijd van 65 jaar 

Lammina Hebels-Wegman overleden 28 augustus 2019 in de leeftijd van 83 
jaar 

Berend Lindekamp overleden 12 september 2019 in de leeftijd van 92 jaar 

Jantien Frijlink-Oving overleden 26 september 2019 in de leeftijd van 80 jaar 
Yke Pieter Vogelzang overleden 26 september 2019 in de leeftijd van 71 jaar 

Roelof Timmer overleden 6 oktober 2019 in de leeftijd van 51 jaar 
Abraham Paulus Marius Dieke overleden 7 oktober in de leeftijd van 69 jaar 

Johanna Berendina Jantje Meendering-de Lange overleden 29 oktober in de 
leeftijd van 66 jaar 

Harmtien Oosting-Pepping, overleden 10 november in de leeftijd van 101 
jaar. 

 
 

 
Bij  het  noemen  van  de  namen  worden  de  gedachteniskaars  aangestoken  

aan de Paaskaars. Elke kaars krijgt een plaats in de standaard 
 

Kerkkoor zingt: Lied 952: 3 

3, Mijn ogen zoeken overkant,  
 

Onder orgelspel keren zij die een kring vormden terug naar hun plaats. 
 

Een extra kaars wordt aangestoken voor alle overledenen die naamloos stierven, 
die omkwamen in oorlog of tijdens rampen, of door niemand meer gekend zijn in 

hun eenzaamheid.  
Op beide tafels wordt een kaars aangestoken.  

 
Hierna is er gelegenheid voor alle kerkgangers om zelf een gedachtenislichtje aan 

te steken voor iemand die niet genoemd is of voor iemand die er al langer niet 
meer is, ook zij worden gemist. Aansteken aan de kaars die brandt op de tafel.  

 
tijdens de rondgang zingen we met het kerkkoor 

- Lied 256 (Koor, Allen, Koor, Allen) 

Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God. 
O blijf met uw genade bij ons, licht in het duister. 
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Zoek de stilte’ (Uit ‘Het liefste lied van over zee’, dl. 2, no. 65) 

Koor vers 3(!) en 1, en dan Allen 2 en Allen opnieuw 3  
Koor: 

3  Laten wij in zijn Geest voorgaan open voor elkaars verdriet, 
angsten uit ons leven bannen, want de ruimte moet gevierd:  

ruimte voor de diepste dromen, ruimte voor zorgvuldigheid,  
ruimte die wij kunnen delen, ruimte waar de Geest geleidt! 

 
1  Zoek de stilte, vind de ruimte in ons overvol bestaan,  

waar de hoop een plaats kan vinden, wij bevrijd naar binnen gaan:  
wis de chaos en de wirwar, wis de ogen, om te zien wat van waarde is 

en kostbaar,  
wat tot onze vrede dient.  

Allen: 
2  Stilte vraagt om ons vertrouwen, koelt de hitte, remt de tred.  

God, de stilte die ons aanspreekt, kent ons wezen, raakt de kern.  

Hij schept ruimte in ons denken, schaduw die de zon laat zien,  
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, geeft geloven doel en zin.  

 
3 Laten wij in zijn Geest voorgaan open voor elkaars verdriet,  

angsten uit ons leven bannen, want de ruimte moet gevierd: 
ruimte voor de diepste dromen, ruimte voor zorgvuldigheid, 

ruimte die wij kunnen delen, ruimte waar de Geest geleidt! 
 

‘Lied om zegen’ (Uit ‘Zangen van zoeken en zien’, no. 25) 
Koor 1 en 2, Allen 5 

Koor: 
1.  Leven is van zeven dagen 

lief en leed verdriet en licht, 
stappen zetten, wegen wagen, 

goede toekomst in het zicht. 

Mogen wij elkander dragen 
naar het land dat voor ons ligt. 

 
2.  Wind en adem, geest en leven 

vol beweging, storm en vuur, 
moge ons bezieling geven, 

in de winter, koud en guur 
dat wij doorgaan onze wegen, 

dat wij voortgaan dag en uur. 
 

Allen: 
5.  Mag ik jou opnieuw ontmoeten, 

vriend, vriendin, vergeet mij niet, 
zal ik jou opnieuw begroeten, 

met mijn ogen met mijn lied. 

Mag ons in zijn hand behoeden 
God die lief is en ons ziet. 
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Dienst van het antwoord 

(gebedsintenties) 
 

Dank en voorbeden, stil gebed, Onze Vader (oecumenisch) 
 

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 
 

Inzameling van de gaven ( bestemd voor de bloemengroet) 
 

Uittochtslied: lied 769: 1, 4 en 6 
1 Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 

Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 

4 Als de graven openbreken 

en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 

en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 

want de traagheid grijpt ons aan. 

6 Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed! 
 

Zegenwoorden 
Allen zingen: Amen, amen , amen 

  
Na afloop van de viering bent u en jij van harte uitgenodigd  

voor een kopje koffie/thee of een glaasje fris. 
 

Per familie wordt in de kerkzaal als herinnering de gedachteniskaars, een boekje  
en het gedachtenissteentje aangeboden. 

 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente  
wenst u nog een gezegende zondag 


