Orde van dienst
van de
Eeuwigheidszondag 2021
( de laatste zondag van het kerkelijk jaar )

Aanvang
: 10:00
Voorganger : Ds. J.J. van Holten
Organist
: Henk van Lingen
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We noemen met liefde de namen van hen die ons in het
afgelopen jaar sinds de eeuwigheidszondag van 2020 zijn
ontvallen door de dood.
1: Mevr.: Cornelia de Waal – Verwer, 95 jaar
12 december 2020

2: Dhr. Christiaan van Heezik, 74 jaar
21 december 2020
3: Mevr. Margaretha Barendina Bus – Schinkel, 91
12 januari 2021

4: Dhr. Jacob Arie Gerrit Vermeulen, 93 jaar
28 januari 2021

5: Dhr. Frederik Kloeze, 94 jaar
23 februari 2021
6: Mevr. Pietertje Mariena van Oostrum – Gouw, 87 jaar
12 maart 2021
7: Mevr. Geertruij Johanna Beekhuizen – van Heezik, 84
jaar
15 maart 2021
8: Mevr. Hendrina den Dunnen – Meijvogel, 96 jaar
3 mei 2021
9: Mevr. Jannigje Maria Manschot – van der Vlist, 84 jaar
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13 mei 2021
10: Mevr. Lijntje Loopik – Vlasblom, 89 jaar
22 juni 2021

11: Mevr. Maartje Maria Verheij, 84 jaar
21 augustus 2021

12: Dhr. Teunis Ariese de Bruijn, 87 jaar
12 oktober 2021
13: Mevr. Jentje Hartman – Koetsier, 95 jaar
13 oktober 2021
14: Mevr. Fija Boer – Verbeek, 91 jaar
2 november 2021

En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen:
Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu
aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun
inspanningen, en hun werken volgen met hen.
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Inleidend orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 102 vs. 15
Als een kleed zal 't al verouden;
Niets kan hier zijn stand behouden;
Wat uit stof is, neemt een end
Door den tijd, die alles schendt.
Maar Gij hebt, o Opperwezen,
Nooit verandering te vrezen;
Gij, die d' eeuwen acht als uren,
Zult all' eeuwigheid verduren.
Stilgebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 89 vs. 1 en 7
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.
Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in 't lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen.
Wet
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Zingen: Psalm 103 vs. 2 en 9
Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
Uw krankheên kent en liefderijk geneest;
Die van 't verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.
Gebed
Schriftlezing: Psalm 90
De eeuwige God en de vergankelijke mens
1
Een gebed van Mozes, de man Gods.
Heere, Ú bent ons een toevlucht geweest
van generatie op generatie.
2
Al vóór de bergen geboren waren
en U de aarde en de wereld voortgebracht had,
ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God.
3
U doet de sterveling terugkeren tot stof
en zegt: Keer terug, mensenkinderen.
4
Want duizend jaren zijn in Uw ogen
als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is,
of als een wake in de nacht.
5
U spoelt hen weg, zij zijn als de slaap.
In de morgen zijn zij als het gras dat opkomt:
6
in de morgen bloeit het en komt het op,
's avonds wordt het afgesneden en het verdort.
7
Want wij vergaan door Uw toorn,
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door Uw grimmigheid worden wij door schrik overmand.
8
U stelt onze ongerechtigheden voor Uw ogen,
onze verborgen zonden in het licht van Uw aangezicht.
9
Want al onze dagen gaan voorbij door Uw verbolgenheid,
wij brengen onze jaren door als een gedachte.
10
De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren,
of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren,
maar het beste daarvan is moeite en verdriet,
want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.
11
Wie kent de kracht van Uw toorn
en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?
12
Leer ons zó onze dagen tellen,
dat wij een wijs hart verkrijgen.
13
Keer terug, HEERE, hoelang nog?
Laat het U berouwen over Uw dienaren.
14
Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid,
dan zullen wij juichen en verblijd zijn, tijdens al onze dagen.
15
Verblijd ons overeenkomstig de dagen waarin U ons verdrukt
hebt,
overeenkomstig de jaren waarin wij het kwade gezien hebben.
16
Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden,
Uw glorie over hun kinderen.
17
De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons;
bevestig het werk van onze handen over ons,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.
Zingen: WK lied 353 1, 4 en 5
O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
En duizend jaar gaan als de dag
van gist’ren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.
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De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
Preek over: Ps. 90 vs. 16-17
Zingen: Psalm 90 vs. 9
Laat Uw genâ ons met haar troost verrijken,
En laat Uw werk aan Uwe knechten blijken,
Uw heerlijkheid niet van hun kind'ren wijken;
Uw liefd', Uw macht behoed' ons voor bezwijken;
Sterk onze hand, en zegen onze vlijt;
Bekroon ons werk, en nu, en t' allen tijd'.
Collecten deze worden digitaal gehouden:
1e Missionair werk
2e Pastoraat
Muzikaal intermezzo van een blokfluitensemble: een sonate
van Loeillet.
Noemen van de namen ( gemeente staat )
1 minuut stilte
Zingen Psalm 89 vs. 19
Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur;
Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur;
Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?
Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen?
Wie redt zijn ziel van 't graf? Ai, help ons, als tevoren,
Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.
Dankgebed en voorbeden
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Slotzang: WK lied 355 vs. 1 en 3
Uren, dagen, maanden, jaren,
vliegen als een schaduw heen
en wij zien en wij ervaren,
onbestendigheid alleen.
Van de daden, die wij deden,
blijft er vrijwel niets bestaan.
Al het heden wordt verleden,
maar men rekent ’t ons wel aan.
Snel dan, jaren, snel maar henen
met je blijdschap en verdriet.
Wat ik win of moet bewenen,
God, mijn God, verandert niet!
Met het hoofd omhoog geheven,
voortgeleid steeds aan zijn hand,
reis ik door dit aardse leven
naar mijn eeuwig vaderland.
Zegen
Uitleidend orgelspel
Uitgangscollecte digitaal Kerkrentmeesterlijk quotum.
Na de dienst is er voor de familieleden van de overledenen
gelegenheid elkaar en anderen te ontmoeten en koffie of
thee te drinken in het koor van de kerk.
Voor alle nabestaanden in de dienst is er een boekje
beschikbaar dat u wordt aangeboden door de kerkenraad.
De ouderlingen zullen dat aan u uitreiken bij de deur of
tijdens de koffie.
De koster verzoekt u vriendelijk om de liturgie mee naar huis te
nemen.
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