Liturgie
voor zondag 22 november
de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
in de Hervormde gemeente.
De eeuwigheidszondag waarop wij de overledenen gedenken.
Aanvang: 10.00 uur.

Voorgangers:
Ouderling van dienst:
Organist:

ds. G.J. van Asselt,
ds. G. de Goeijen
Hans Bosch
Bram Jaspers

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.
Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.
(Lied 731: 2 en 3, Liedboek zingen en bidden in huis en kerk)

2

Woord van Welkom
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.
Stil gebed, Votum en Groet
Aanvangstekst:
‘Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald’.
(1 Korintiërs 6: 19)
Samen zingen: Gezang 440: 1 en 4
1. Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.
4. Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.
Gebed
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Moment voor de kinderen
Schriftlezing 1: Jesaja 40: 1 -11
1
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.
2
Spreek Jeruzalem moed in, maak haar bekend
dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is voldaan,
omdat zij een dubbele straf voor haar zonden
uit de hand van de HEER heeft ontvangen.
3
Hoor, een stem roept:
‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
4
Laat elke vallei verhoogd worden
en elke berg en heuvel verlaagd,
laat ruig land vlak worden
en rotsige hellingen rustige dalen.
5
De luister van de HEER zal zich openbaren
voor het oog van al wat leeft.
De HEER heeft gesproken!’
6
Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’
En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?
De mens is als gras, hij bloeit als een veldbloem.
7
Het gras verdort en de bloem verwelkt
wanneer de adem van de HEER erover blaast.
Ja, als gras is dit volk.’
8
Het gras verdort en de bloem verwelkt,
maar het woord van onze God houdt altijd stand.
9
Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,
verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’
10
Ziehier God, de HEER!
Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.
Zijn loon heeft hij bij zich, zijn beloning gaat voor hem uit.
11
Als een herder weidt hij zijn kudde:
zijn arm brengt de lammeren bijeen,
hij koestert ze, en zorgzaam leidt hij de ooien.

(NBV)
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Samen zingen: NLB 939: 1
1. Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.
Schriftlezing 2: 2 Korintiërs 1: 3 – 5
(NBV)
3
Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich
over ons ontfermt, de God die ons altijd troost 4en ons in al onze ellende moed
geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al
hun ellende moed kunnen geven. 5Zoals wij volop delen in het lijden van
Christus, zo delen wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.
Samen zingen: NLB 939: 2
2. U werd een mens, U daalde neer
in onze pijn en schuld en strijd.
U droeg de last, verrezen Heer
die ons van elke vloek bevrijdt:
U sloeg de zonden aan het kruis
en brengt ons bij de Vader thuis;
want door uw bloed, uw levenskracht
komen wij vrij voor God te staan.
Verkondiging:
‘De Heer troost Sion, Hij troost al haar puinhopen’.
(Jesaja 51: 3)
Samen zingen: Gezang 32: 3 en 5
3. Verheugt u, Jeruzalems puinen
en laat triomfgeschal
weerklinken over straat en pleinen.
Zingt luide overal:
de Here heeft zijn volk getroost,
zijn heilige stad verlost.
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5. Hoe lieflijk, hoe schoon gaan de schreden
van Gods gezanten voort.
In alle landen, alle steden
weerklinkt des Heren woord.
En waar de Heer verzoening bracht
wordt Sions heil herdacht.
Inzameling der gaven
De zangers zingen: NLB 728 “De heiligen, ons voorgegaan”
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
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Gedachtenis
_________________________________________________________________
In deze gedownloade versie zijn de namen, uit respect voor de overledene en de
nabestaanden, verwijderd. Zondag ontvangt u bij het ophalen van de kaars in
‘De Rank’ alsnog de gedrukte liturgie. Wilt u deze eerder ontvangen dan kunt u
deze halen bij bakker Kaptein.
_________________________________________________________________
Samen zingen: NLB 23b: 3
3. De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Gedachtenis
_________________________________________________________________
In deze gedownloade versie zijn de namen, uit respect voor de overledene en de
nabestaanden, verwijderd. Zondag ontvangt u bij het ophalen van de kaars in
‘De Rank’ alsnog de gedrukte liturgie. Wilt u deze eerder ontvangen dan kunt u
deze halen bij bakker Kaptein.
_________________________________________________________________
Samen zingen: NLB 23b: 5
3. De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
’k Zal immer verkeren
in ’t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’altijd.
Moment van gedenken

Dank- en voorbeden
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Samen zingen: Psalm 62: 4 en 5
4. Hij immers schenkt u altijd weer
zijn heil, -op Hem toch kunt gij bouwen.
Wankel dan niet, want Hij staat vast,
Hij is, ook als het onheil wast,
uw rots, uw enige vertrouwen.
5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen
Zegen

Staande
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