
Liturgie 
voor zondag 24 november 

de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 
in de Hervormde gemeente.  

De eeuwigheidszondag waarop wij de overledenen gedenken. 
Aanvang: 10.00 uur.  

 
 

 
 

 
 
 
Voorgangers:       ds. G.J. van Asselt,  

ds. G. de Goeijen, 
Ouderling van dienst:      Jeannette ter Harmsel 
Organist:       Bram Jaspers 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vergeet niet hoe wij heten: 

Naar u zijn wij genoemd 
Zoudt Gij ons niet meer weten 

dan waren wij gedoemd 
te sterven aan uw leven; 
maar zo Gij ons gedenkt 
is er een eeuwig even,  

een ogenblik gegegeven 
een paasdag die ons wenkt.  

 
Zij raken niet vergeten 

die over zijn gegaan 
tot U, want in Uw heden 
bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd 

in uw gedachtenis 
Gij zult ze blijven spreken 
tot die dag aan zal breken 

waarop het wachten is. 
 

(Lied 731:1 en 2, Liedboek zingen en bidden in huis en kerk) 
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Woord van Welkom 
 
Samen zingen: Psalm 102: 6, 12 en 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, 
eind'lijk tijd voor uw genade. 
 
12. In de aanvang van de tijden 
hebt Gij aard' en hemel beide 
opgeroepen door uw woord. 
Zij vergaan, maar Gij leeft voort. 
Al uw werken lijden schade, 
Gij verwisselt z' als gewaden, 
Gij, de Koning der getijden, 
legt ze achteloos ter zijde. 
 
13. Gij, dezelfde, gist'ren, 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 942: 1 en 3 
1. Ik sta voor U in leegte en gemis, 
vreemd is uw naam, onvindbaar zijn uw wegen. 
Gij zijt mijn God, sinds mensenheugenis – 
dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen? 
Zijt Gij de God bij wie mijn toekomst is? 
Heer, ik geloof, waarom staat Gij mij tegen? 
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3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Gebed 
 
Moment voor de kinderen  
 
Schriftlezing: 2 Korinthe 4: 16 – 5: 10      (NBV) 
16Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan 
verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. 17De geringe 
last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles 
omvat en alles overtreft. 18Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op 
de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig. 
51Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, 
wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door 
mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2Wij zuchten in onze 
aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt 
aangetrokken. 3We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt 
zullen zijn.4Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een 
zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we 
willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het 
leven wordt verslonden. 5Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons 
de Geest als onderpand te geven. 6Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al 
weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van 
de Heer wonen. 7We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet 
zichtbaar. 8We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever 
verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. 9Daarom ook stellen wij er een 
eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij 
hem. 10Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, 
zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft 
gedaan, of het nu goed is of slecht. 
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Samen zingen: Psalm 103: 6 en 7  
6. De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 
 
7. Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
Verkondiging 
 
Samen zingen: Gezang 218: 1, 5 en 6 
1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
dat Hij is opgestaan, 
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
waar wij ook staan of gaan. 
 
5. De donk're weg die Hij betrad 
komt uit in 't hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 
 
6. Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 
 
Inzameling der gaven 
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Dienst van gedenken en verwachten 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, 
van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Here Jezus Christus, de 
eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit 
God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet gemaakt, 
van hetzelfde Wezen met de Vader; door Wie alle dingen gemaakt zijn. 
Die, om ons mensen en om onze zaligheid, is neergekomen uit de hemel en 
vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens 
geworden is; ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft, 
en begraven is, en op de derde dag opgestaan is overeenkomstig de Schriften, 
opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal 
weerkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden; wiens 
rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, 
die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon 
aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. 
En een heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving 
van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van de 
komende eeuw. Amen. 
 
Uitleg over de kaarsen 
 
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 797: 1 
1. Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 
is der mensen leven! 
Zoals nevelen verschijnen, 
zoals nevelen verdwijnen, 
zo zal ook de mens verkwijnen. 
 
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 797: 3 
3. Ach hoe vluchtig, ach hoe nietig 
is der mensen vreugde! 
Al het heden wordt verleden, 
licht wordt donker, – snel vergleden 
zijn der mensen heerlijkheden. 
 
Moment van gedenken        Staande 
 
Gedicht ‘Ween niet’  
 
Samen zingen: NLB 797: 8 
8. Ach hoe nietig, ach hoe vluchtig 
is der mensen wezen! 
Al ons doen en al ons streven, 
heel de wereld duurt maar even. 
Wie God vreest zal eeuwig leven. 
 
Dank- en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 
 
Samen zingen: WKL 443 
Allen: 1. 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: 2. 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: 3. De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
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dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan 

 
Mannen: 4. ‘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’. 

 
Allen: 5. O Naam aller namen, aan U alle eer.   Staande 

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: 6. ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.   Staande 

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

          
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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