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Eeuwigheidszondag

We noemen de namen
hardop, één voor één
in de wetenschap:
God vergeet er géén.

(Anja de Jong)
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vóór de dienst
Marcel Tournier: ‘Promenade à l 'Automne’
welkom
OM TE BEGINNEN
opmaat
we zingen: “De dag gaat open…” Lied 217: 1, 2, 3 en 4
(we gaan staan)

moment van inkeer, ‘votum’ en groet
psalm van de zondag
we zingen: "De Heer is koning…" Psalm 93: 1 en 4
(we gaan weer zitten)

bij de dienst
openingsgebed
loflied
we zingen: "Jezus zal heersen waar de zon" Lied 871: 1, 2 en 4
(de kinderen die dat willen mogen naar voren komen)

DE SCHRIFTEN
met de kinderen
we zingen: "Het licht is ons voorgegaan” Lied 285: 1 en 2
(de kinderen gaan naar de nevendienst)

bij de lezingen
3

Jesaja
17De

65,17-19 (Bijbel in Gewone Taal)

Heer zegt tegen zijn volk: ‘Let op wat ik ga doen. Ik ga een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde maken! Iedereen zal het verleden vergeten, niemand zal meer
aan vroeger denken. 18Jullie zullen allemaal blij zijn met mijn nieuwe schepping.
Iedereen zal juichen! Ik maak van Jeruzalem een nieuwe stad. Een stad waar de
mensen vrolijk zijn en juichen. 19En ik zal zelf ook juichen. Ik zal blij zijn met
Jeruzalem en met mijn volk. In de stad zal niemand meer klagen, niemand zal er
nog huilen van verdriet.

we zingen: “Jeruzalem, mijn vaderstad” Lied 737: 1 en 2
2 Petrus 3: 8-10 (Bijbel in Gewone Taal)
8Vrienden,

jullie moeten dit niet vergeten: voor de Heer is tijd iets heel anders
dan voor ons. Voor hem is één dag hetzelfde als duizend jaar, en duizend jaar
hetzelfde als één dag. 9De Heer houdt zich echt aan zijn belofte, ook al beweren
sommige mensen van niet. Hij wacht omdat hij geduld heeft met jullie! Hij geeft
iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen. Want hij wil dat iedereen
gered wordt. 10Maar pas op: de Heer komt op een moment dat je het niet
verwacht. Hij komt net zo onverwacht als een dief in de nacht.

we zingen: “Jeruzalem, mijn vaderstad” Lied 737: 5
Mattheus 25: 1-13 (Nieuwe Bijbel Vertaling)
1Dan

zal het met het koninkrijk van de hemel zijn als met tien meisjes die hun
olielampen hadden gepakt en eropuit trokken, de bruidegom tegemoet. 2Vijf
van hen waren dwaas, de andere vijf waren wijs. 3De dwaze meisjes hadden wel
hun lampen gepakt, maar geen extra olie. 4De wijze meisjes hadden behalve
hun lampen ook olie in kruiken bij zich. 5Omdat de bruidegom op zich liet
wachten, werden ze allemaal slaperig en dommelden ze in. 6Midden in de nacht
klonk er luid geroep: “Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.” 7Dat
wekte de meisjes en ze brachten hun olielampen in orde. 8De dwaze meisjes
zeiden tegen de wijze: “Geef ons wat van jullie olie, want onze lampen gaan al
uit.” 9De wijze meisjes antwoordden: “Nee, straks is er nog te weinig voor ons en
jullie samen. Zoek liever een verkoper en koop zelf olie.” 10Terwijl zij op olie uit
waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar
binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd. 11Enige tijd later
kwamen ook de andere meisjes. Ze riepen: “Heer, heer, laat ons binnen!”
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12Maar

hij antwoordde: “Ik ken jullie werkelijk niet.”
weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.

13Waakt

dus, want jullie

muziek
Michel Capelier: ‘Ballade’
preek
we zingen: "Die ons schiep” Lied 266: 1, 2, 3, 4 en 5
(de kinderen komen terug uit de nevendienst)

GEDACHTENIS
gedachtenis van gestorvenen
Jannigje van Soest-van Hussel
Jannigje Niessen-Blankestijn
Willem den Besten
Dirkje Johanna Verweij-Brinksma
Jan Verweij
Jan Frederik van Wijk
Adriana Antonia van Os-de Heus
Antje Baan Hofman-Antonides
Jannie Henken-van Veldhuizen
Harm Platenkamp
Freddy Kanaar
Gerrit Reijenga
Antonia Wilhelmina Tieleman-van Cooten
Dirk Verhagen
Cees van Swieten
Friedrich Gottlieb Schoenmaker
Henk van Arkel

muziek
Cesar Franck: ‘Panis Angelicus’
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† 30-10-2016
† 17-11-2016
† 22-12-2016
† 8-1-2017
† 17-1-2017
† 22-1-2017
† 23-1-2017
† 27-2-2017
† 9-3-2017
† 10-4-2017
† 5-5-2017
† 20-5-2017
† 23-5-2017
† 28-5-2017
† 8-7-2017
† 17-9-2017
† 24-10-2017

81 jaar
89 jaar
76 jaar
86 jaar
90 jaar
76 jaar
87 jaar
87 jaar
87 jaar
90 jaar
80 jaar
77 jaar
85 jaar
72 jaar
61 jaar
89 jaar
77 jaar

(we gaan -zo mogelijk- staan)

we zingen: "Onze namen staan geschreven”

(melodie: Lied 730 "Heer herinner U de namen")

1. Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als Gij uw handen opent
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt Gij uw belofte:
een volkomen nieuw bestaan.

2. Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen openbloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen,
dat wij in uw louter licht
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.

(we gaan weer zitten)

GEBEDEN EN GAVEN
gebeden, afgesloten met het 'onze Vader'

ONZE VADER, DIE IN DE HEMELEN ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW KONINKRIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE,
GELIJK IN DE HEMEL, ALZO OOK OP DE AARDE.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD,
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,
GELIJK OOK WIJ VERGEVEN ONZE SCHULDENAREN,
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE.
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID
TOT IN EEUWIGHEID. AMEN.

muziek
Astor Piazzolla: ‘Oblivion’
collecte
(ouders die dat willen kunnen intussen hun kleinsten ophalen uit de crèche)
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tenslotte
WEER OP WEG
(we gaan weer staan)

slotlied
we zingen: "Ga met God en Hij zal met je zijn" Lied 416: 1, 2, 3 en 4

2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3.Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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4.Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

zending en zegen
voorg.:
…
allen:
AMEN, AMEN, AMEN!

NA DE DIENST
overhandiging van de kaarsen
Na de dienst, tijdens en na het koffiedrinken, overhandigen we de
nabestaanden van onze overleden gemeenteleden de kaars die in de
dienst werd ontstoken, samen met de gedenksteen die in het afgelopen
jaar op de gedachtenisplek in onze kerk werd neergelegd en één van de
door de kinderen binnengebrachte witte rozen.

Omdat er liefde is
bestaat er geen voorbij
In alle eeuwigheid ben jij
(Toon Hermans)

