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                                                       Orde voor de viering op zondag 22 november 2020 
                             aanvang 10.00 uur en 15.00 uur 

       in de Goede Herderkerk 

 

Eeuwigheidszondag 
 

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar 

 - ook wel Eeuwigheidzondag genoemd. 

 In deze dienst gedenken wij hen 

 die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.  

        Voorganger: pastor Hessel Hansma 

                                                                            Muzikale begeleiding: Geert Meendering en Halbe de Jong 

                                                         Medewerking: leden van het Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong 

                                                                       Lector: Roelie Bouwknegt (ochtend), Ineke de Vries (middag) 

 

 

Orgelspel voor de dienst 

 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 

 

Dienst van het begin 

 

Psalm 97: 1 en 6 gezongen door leden protestants kerkkoor 

 

1. Groot koning is de Heer. / Volken bewijs Hem eer, 

breek uit in jubel, aarde / nu Hij de macht aanvaardde. 

De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd. 

Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht 

in de verborgenheid. 

 

2. Gods heil, Gods glorie staat  / licht als de dageraad 

reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren. 

En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer. 

Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd. 

Zijn naam zij lof en eer! 

 

Groet en bemoediging  

V: Wat er ook gebeurt, in voorspoed en bij tegenslag,  

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

V: en niets of niemand zal ons scheiden van zijn liefde;  

A: mens en wereld is hij trouw. Amen. 

 

Drempelgebed  

V: Heer, wij komen bij u met onze vragen, ons gemis  

A: wees ons nabij  

V: met onze zorgen, ons verdriet  

A: blijf ons nabij  

V: met onze twijfels en hoop, ons geloof en ongeloof  

A: hoor ons aller stille gebed  
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Moment van stilte  

 

V: U verstaat ons, scherper dan wij onszelf verstaan  

A: lees onze levens, peil ons hart  

V: geef ons moed en krachten  

A: en breng ons op de weg naar het beloofde land. Amen. 

 

Lied 753: 1 en 2  gezongen door leden protestants kerkkoor  

 

1. Er is een land van louter licht 

waar heiligen 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. 

Uitleg liturgische schikking 

 

Gedicht:  ‘als alles stilte wordt’ van Michaël Steehouder 

 

Als alles stilte wordt 

want alles is gezegd 

mijn zwijgen is genoeg 

ben jij mij dan nabij 

 

Als alles stilte wordt 

mijn laatste brood gedeeld 

geen honger meer naar meer 

ben jij mij dan nabij 

 

Als alles stilte wordt 

gezongen is mijn lied 

tot aan de laatste noot 

ben jij mij dan nabij 

 

Als alles stilte wordt 

en wenken mij van ver 

die ik heb liefgehad 

ben jij mij dan nabij 

 

Als alles stilte wordt 

mijn adem gaat voorbij 

mijn warmte is geweest 

ben jij mij dan nabij 

 

Als alles stilte wordt 

en ik mag uit de tijd 

wacht mij de zachte dood 

dan ben jij mij nabij 

 

Kyriëgebed 

 

Lofzang: we zingen in ons hart Lied 23c: 1, 2, 3 en 5 

 

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, 

wijst mij een groene streek; 

daar rust ik aan een stille stroom - 

en niets dat mij ontbreekt. 
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2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 

doet mij zijn wegen gaan, 

de paden van gerechtigheid, 

ter ere van zijn naam. 

 

3. Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 

geeft steun en veiligheid. 

 

5. Uw trouw en goedheid volgen mij, 

uw liefde, dag aan dag; 

en wonen zal ik in Gods huis 

zo lang ik leven mag. 

 

Dienst van het woord 

 

Aansteken bijbelkaars 

 

Lezen uit de bijbel: 

 

Prediker 3: 1-14 

Matteüs 24: 32-36 

 

Zingen Lied 747: 1 en 2 door leden protestants kerkkoor 

 

1. Eens komt de grote zomer 

waarin zich ’t hart verblijdt. 

God zal op aarde komen 

met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde 

wordt stralende en puur. 

God zal zich openbaren 

in heel zijn creatuur. 

 

2. Geen woord kan het bereiken, 

het is aan niets gelijk, 

met niets te vergelijken 

dat schone koninkrijk. 

Als God zich openbaren 

zal op de jongste dag 

dan zullen wij ervaren 

wat Hij met ons vermag. 

Overdenking 

 

Muzikaal intermezzo op orgel  

 

Dienst van gedachtenis 

 

Zingen Lied 462: 1 en 2 door leden protestants kerkkoor  

 

1. Zal er ooit een dag van vrede, 

zal er ooit bevrijding zijn 

voor wie worden doodgezwegen 

levenslang gebroken zijn? 

 

2. Zal er ooit een blijvend heden 

vol van goede vrede zijn 

waar geen pijn meer wordt geleden 

en het leven nieuw zal zijn? 
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Gedicht: ‘wachters in de nacht’( Sytze 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. 

 

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 ze 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 een 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.  

 

Wij gedenken wie ons in geloof zijn voorgegaan 

We noemen de namen van wie ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Wij noemen de namen van 

geliefden waarmee we ons sterk verbonden voelen. 

 

Wij willen deze dag gedenken wie zij waren voor ons, wie zij zijn voor ons: mensen die ons voor gingen, 

mensen die ons voorbij gingen 

 

Wij noemen de 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. 
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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. 

 

We gedenken wie ons in deze gemeente dit jaar in geloof zijn voorgegaan en noemen hun naam 

 

( Per dienst worden 10 kaarsen aangestoken deze staan op de liturgische tafel!!! 

we vragen één nabestaande naar voren te komen om de kaars aan te steken) 

 

We noemen de naam van: 

Ochtenddienst        Middagdienst 

Henderkien Everts-Hendriks       Leffertdina Koudenburg-Elving 

Rosemarie Dieke-Smit       Fennechienus Johannes Vos 

Hilbert Boneschansker       Jan Beijering 

Jan Paas         Katarina Ida Veen-Nie 

Egbertien Alberts-Bruins       Suzanne Alma de Boer Sap 

 

We zingen  in ons hart Lied 462: 3en 4 

 

3. Zie de takken aan de bomen 

waar het jonge groen ontluikt 

tot een stralend nieuwe zomer 

waar de vredesbloesem ruikt. 

 

4. Zie de sterren aan de hemel 

waar het duister van de nacht 

door hun schijnsel wordt verdreven 

tot een nieuwe dag die lacht. 

 

We noemen de naam van: 

Ochtendienst      Middagdienst 

Albertje Hof-van der Schoot    Tjimkje Hielkje Holstege-Riemersma 

Aaltje Lage –Jongejeugd    Jantiena Huijing  

Johanna Catharina Verkerk-van den Boogaard Arend Henderikus Hulshof 

Hendrik Jan Oving     Johannes Klaassens 

Hendrik Roelf Krans     Hirko Oving 

       Meint Christiaan Wind 

We zingen in ons hart Lied 462: 5 en 6 

 

5. Zoals bomen mensen tonen 

dat er kracht tot groeien is 

zal de zoon der mensen komen 

die de boom des levens is. 

 

6. Zoals sterren mensen melden 

dat geen nacht te donker is 

zal een kind ons komen redden 

dat het licht der wereld is. 

 

Moment van stilte ( gemeente gaat staan) 
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Zingen Lied 727:1 en 4 door leden protestants kerkkoor 

 

1. Voor alle heiligen in de heerlijkheid 

die U beleden in hun aardse strijd, 

zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 

Halleluja, halleluja! 

4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon, 

toch zijn wij één, zij zingend voor de troon, 

wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon. 

Halleluja, halleluja! 

 

Dienst van antwoord 

 

Gebeden – stil gebed – Onze Vader 

 

Uittochtslied: “we dragen je op handen”  door leden protestants kerkkoor 

( melodie ‘Alle Menschen werden Brüder of Evangelische liedbundel 357) 

 

Mens we dragen je op handen,  

nooit vergeten we jouw naam  

en jouw liefde zal niet stranden,  

in en door ons verder gaan! 

Refr. 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. 

Refr. 

 

Mens, we strekken onze handen 

vol geloof uit naar elkaar  

en we bidden hier tezamen:  

God, maak onze woorden waar! 

Refr.  

 

zending en zegen. 

 

v. Over onze harten, over onze huizen,  

a: DE ZEGEN VAN GOD  

v: In ons komen, in ons gaan,  

a: DE VREDE VAN GOD  

v: In ons leven, in ons geloven,  

a: DE LIEFDE VAN GOD  

v: Aan ons eind en nieuw beginnen,  

a: DE BARMHARTIGHEID VAN GOD  

v: om ons te ontvangen en ons thuis te brengen.  

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.  

a:  AMEN. 

 

 

Bij de uitgang staan collecteschalen voor diaconie en kerk. 

Uw gift kunt u ook overmaken via GIVT en via de bankrekeningnummers  

(te vinden in de Samenspraak of op de website)  


