Liturgie
voor de Eeuwigheidszondag,
zondag 26 november 2017,
aanvang: 10.00 uur.

Voorgangers:
Ouderling van dienst:
Organist:
Koster:

Ds. G.J. van Asselt,
ds. G. de Goeijen,
ds. H.M. Klaassen
Wim Meijer
Gijsbert Meuleman
Gerrit Kleinjan

Geef ons genadig, goede God
dat wij nu gaan in vrede.
Geen ander is aan onze zij
een licht,een schild, een God als Gij!
Ga met ons op onze wegen. Amen.
(Lied 414, Liedboek zingen en bidden in huis en kerk)
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Woord van Welkom
Samen zingen: Psalm 102: 6 & 13
6. Gij, Heer, troont te allen tijde,
steeds zal men uw naam belijden
van geslachte tot geslacht.
Gij zult opstaan in uw kracht.
Gij zult ons verlossing schenken,
Sion eindelijk gedenken.
Tijd is ’t voor uw grote daden,
eindelijk tijd voor uw genade.
13. Gij, dezelfde, gisteren, heden,
zult de toekomst tegentreden,
zult dezelfde zijn altijd,
eindeloos in majesteit.
Zo zult Gij uw trouw betonen,
ja, uw volk zal veilig wonen.
En de komende geslachten
zal altoos uw vrede wachten.
Stil gebed, Votum en Groet

Staande

Samen zingen: NLB 23c: 1, 3 & 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.
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.
Gebed om de opening van het Woord
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Moment voor de kinderen
Schriftlezing: Genesis 49: 28 – 50:5 (NBG ‘51)
28
Dit zijn al de stammen van Israël, twaalf in getal; en dit is wat hun vader over
hen gesproken heeft, toen hij hen zegende; ieder zegende hij met een
eigen zegen. 29Daarna gaf hij hun bevel en zeide tot hen: Ik word tot mijn
voorgeslacht vergaderd, begraaft mij bij mijn vaderen in de spelonk in het veld
van de Hethiet Efron, 30in de spelonk in het veld van Makpela, dat tegenover
Mamre in het land Kanaän ligt, welk veld Abraham gekocht heeft van de
Hethiet Efron tot een eigen grafstede. 31Daar heeft men Abraham en zijn
vrouw Sara begraven; daar heeft men Isaak en zijn vrouw Rebekka begraven,
en daar heb ik Lea begraven; 32het veld met de spelonk daarin, is gekocht van
de Hethieten. 33Toen Jakob geëindigd had zijn zonen bevelen te geven, trok hij
zijn voeten terug op het bed en gaf de geest, en hij werd tot zijn voorgeslacht
vergaderd.
501Toen wierp Jozef zich op zijns vaders aangezicht en hij beweende hem en
kuste hem. 2En Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te
balsemen; en de geneesheren balsemden Israël. 3Dit duurde bij hem veertig
dagen, want zo lang duurden de dagen van het balsemen, en de Egyptenaren
beweenden hem zeventig dagen. 4En toen de dagen dat men hem beweende,
voorbijgegaan waren, sprak Jozef tot het huis van Farao: Indien ik uw
genegenheid gewonnen heb, spreekt dan ten aanhoren van Farao: 5mijn vader
heeft mij doen zweren: zie, ik sterf; in mijn graf, dat ik mij in het land Kanaän
uitgehouwen heb, daar moet gij mij begraven. Nu dan, laat mij toch
heentrekken, opdat ik mijn vader begrave, en dan zal ik terugkeren.
Samen zingen: Psalm 144: 2
2. Wat is de mens, o Heer? Hoe hebt Gij reden
aan mensenkinderen aandacht te besteden,
voor hen te zorgen, vriendelijk en mild?
Wat is de mens, dat Gij hem kennen wilt?
Een damp die uit de bodem komt gerezen
en voor de zon verdwijnt, zo is zijn wezen;
zo vluchtig als zijn adem is zijn tijd,
zijn leven als een schaduw die verglijdt.
Verkondiging
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Samen zingen: OT 189: ‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam’
Allen:
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Vrouwen: Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Allen:

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Allen:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Mannen:

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Allen:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Geloofsbelijdenis van Nicea
Samen zingen: NLB 753: 1
1. Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
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Uitleg over de kaarsen
Samen zingen: NLB 753: 2
2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
Gedachtenis
_________________________________________________________________
In deze gedownloade versie zijn de namen, uit respect voor de overledene en de
nabestaanden, verwijderd. Zondag ontvangt u bij binnenkomst van de kerk de
gedrukte liturgie. Wilt u deze eerder ontvangen dan kunt u deze halen bij
bakker Kaptein.
_________________________________________________________________
Samen zingen: NLB 753: 3
3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
Gedachtenis
_________________________________________________________________
In deze gedownloade versie zijn de namen, uit respect voor de overledene en de
nabestaanden, verwijderd. Zondag ontvangt u bij binnenkomst van de kerk de
gedrukte liturgie. Wilt u deze eerder ontvangen dan kunt u deze halen bij
bakker Kaptein.
_________________________________________________________________
Samen zingen: NLB 753: 4
4. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
Gedachtenis
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_________________________________________________________________
In deze gedownloade versie zijn de namen, uit respect voor de overledene en de
nabestaanden, verwijderd. Zondag ontvangt u bij binnenkomst van de kerk de
gedrukte liturgie. Wilt u deze eerder ontvangen dan kunt u deze halen bij
bakker Kaptein.
_________________________________________________________________
Samen zingen: NLB 753: 5
5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.
Moment van gedenken
Samen zingen: NLB 753: 6
6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.
Dank- en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader
Samen zingen: NLB 412: 2 & 3
2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid. o Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen!

Staande

3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
Zegen

Staande
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De familie kan de kaars met het kaartje waarop de naam geschreven staat
aansluitend aan de dienst mee nemen. De predikanten en ouderling van dienst
wachten op u in het liturgische centrum.
Aansluitend is er ontmoeting in het Hervormd centrum “de Rank”
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