
die dood is geweest en is opgestaan, Jezus Messias. 

 

Hij, die in de nacht van het verraad de tafel deelde met zijn vrienden, 

een brood nam, het brak en zei: 

 

 “Dit is mijn lichaam, Gebroken voor jullie”. 

 

Die ook de beker rond liet gaan, de kring van al zijn vrienden langs, en 

in de nacht hun zei:  

   Dit is mijn bloed, gegeven voor jullie, 

   doet dit om mij te gedenken”. 

 

Zo gedenken wij Uw Zoon, die geleefd en geleden heeft, gestorven is en 

weer is opgestaan, en wij gedenken daarin alle mensen die getuigen zijn 

van het recht, allen die zijn overleden, maar niet vergeten, die delen in 

het Koninkrijk dat komt, waarom wij bidden met de woorden: 

 

A: Onze Vader, die in de hemelen zijt,………….. ‘’  

 

Delen van brood en wijn. 

 

Dankgebed. 

 

Onder het voorspel van het slotlied mogen de gedachtenissteentjes wor-

den opgehaald. 

 

Slotlied: Lied 737: 1, 2, 4 en 5. 

 

1  Jeruzalem, mijn vaderstad, 2   Daar is geen pijn en geen verdriet, 

    mijn moederhuis, wanneer      geen afgunst en geen nijd, 

    zal ik u zien zoals ge zijt,       en angst en armoe zijn er niet 

    de bruid van onze Heer?       maar altijd vrolijkheid. 

 

4   En zeker is geen ziekte daar, 

 geen ongeluk, geen dood, 

 geen boze duivel, geen gevaar 

 en geen gebrek aan brood. 

 

5  God geve mij, Jeruzalem, 

    dat ik eens op een dag 

    een pelgrim aan uw poorten ben 

    en dat ik binnen mag. 

 

Zegen. 

Orde van dienst voor 

 

zondagavond 24 november 2019 

 

 

 

EEUWIGHEIDSZONDAG 

 

 

gedicht   
 

Het open graf 
 

Ik stond in het voorjaar aan een open graf 
en zag de kist heel langzaam zinken. 
Een lichaam werd ter aarde besteld, 

‘k zag mensen in verdriet verdrinken. 
 

‘k Zag bonte bloemen aan de kant, 
een schril contrast van dood en leven. 
Het voorjaar had het groen besteld, 
men stond in koude wind te beven. 

 
De dominee nam toen voor ’t laatst het woord, 

verbrak de stilte door te bidden, 
- een vogel zong een zuiver lied – 
O, Heer, weest Gij nu in ons midden. 

 
‘k Vergat het woord van predikant… en keek… 

Naast mij een snik… wat diepe zuchten. 
‘k Zag toen de vogel jubelend in hoge luchten 

en voor ik het “amen” had gehoord 
wist ik… de dood heeft niet het laatste woord! 

 

 

 

 

Voorganger:  ds.  Marina van der Zwaag-de Haan 

Organist:    dhr. John de Pater 
 



Welkom. 

 

Gemeente gaat staan. 

 

Intochtslied: Psalm 139b: 1 en 2. 

 

Moment van stilte, bemoediging en groet. 

 

Gemeente gaat zitten. 

 

Gebed bij de opening van de Bijbel. 

 

Lezen: Genesis 35: 6 t/m 20. 

 

Zingen: Lied 845: 1 en 2 (melodie Psalm 86). 

 

Lezen: Lucas 24: 1 t/m 8. 

 

Zingen: Lied 647: 1, 2 en 4. 

 

Verkondiging. 

 

Zingen: Lied 634: 1 en 2. 

 

Inzameling van de gaven. 

 

(De gemeente gaat staan.) 

 

Wij noemen de namen van diegenen uit onze gemeenschap, die 

zijn overleden. Voor elk van hen wordt een kaars aangestoken 

aan de Paaskaars. 

 

Gedicht (zie voorkant orde van dienst) 

 

Orgelspel: “Kom tot de Vader” 

 

 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam. 

 Hij zag je elk moment, en telde elke traan. 

 Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. 

 Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 

 

 En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan 

 Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 

 Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon 

 En nu is alles klaar wanneer jij komt. 

 Kom tot de Vader, Kom zoals je bent. 

 Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 

 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, 

 daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

 

 En wat je nu ook doet Zijn liefde blijft bestaan 

 want niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan. 

 Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen Zoon 

 en nu is alles klaar wanneer jij komt 

 

 Kom tot de Vader, kom zoals je bent. 

 Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. 

 De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt, 

 daarmee is alles klaar wanneer jij komt 

 

(De gemeente gaat zitten.) 

 

Gebeden. 

 

Viering van het heilig Avondmaal: 

 

Brood dat leven geeft en vrucht van de wijnstok die het hart verheugt, 

in deze tekenen wil de Heer met ons zijn.  

Komt dan en deelt in zijn overvloed. 

 

(Terwijl u naar voren loopt mag u een waxinelichtje aansteken aan de 

paaskaars ter gedachtenis aan hen die overleden zijn, maar vanavond 

niet bij name genoemd zijn.) 

  

(Wij vormen een kring rond de liturgietafel) 

 

V: Onze harten omhoog naar God. 

A:  ALS BLOEMEN NAAR DE ZON. 

V:  Dank de Heer, onze God. 

A: WIJ WILLEN GOD DANKEN. 

 

V: U die ooit hebt gezegd: “Zoek Mij en jullie zullen leven”, wij zoeken U 

zoals men mensen zoekt die uit het leven zijn verdwenen, spoorloos en 

zonder teken dan alleen hun eigen naam. U die Uzelf een naam gegeven 

hebt: “Ik zal er zijn”, wees dan aanwezig waar mensen leven in de scha-

duw van de dood; wees een licht in hun midden en toon hun uw ware 

gezicht. U die uw eigen getuige in ons midden hebt gezonden als de min-

ste van de mensen, de geringste van zijn broeders, zie toch de mens, zie 

 de mens die wordt veracht, zie de mens die wordt vernederd.  

Zie hen als die ene mens die zoek is geweest en werd gevonden,  


