Zondag 20 november 2022
Eeuwigheidszondag
Liturgie van de Eredienst waarin wij
de overledenen gedenken die ons het
afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.
Pieternella Hendrika de Waal-van Ballegooijen
Abraham Dirk van Rijswijk
Cornelia Huiberta Timmer-van Driel
Johanna Kaasjager-van Riemsdijk

Tekst: Markus 12: 26
En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen worden:
hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in
de doornstruik tot hem sprak: Ik ben de God van
Abraham en de God van Izak en de God van Jakob?

Voorganger: Ds. C.H. Buitink
Koster: Jan de Jongh
Organist: Gerard de Jongh

Welkom en mededelingen
Zingen (staande): Psalm 84:1
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER, der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
om 's HEEREN voorhof in te treên!
mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Gezang 306: 1 en 6
Zie ons ootmoedig tot U naad’ren,
o God, zo eind’loos goed en groot,
Gij waart de God van onze vaad’ren,
Gij waart hun Redder in den nood.
Wanneer wij zien op ’t voorgeslacht,
blijkt ons alom uw liefd’ en macht.
Red, schraag, versterk door uw vermogen,
wat eens uw hand gewrocht heeft, Heer!
Zo slaan w’op U de dankbaar’ ogen
en geven U als Redder eer;
zo word’ door voor- en nageslacht
uw naam de glorie toegebracht!

Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 105: 5 en 6
God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
Al wat Hij Izak heeft gezworen,
heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren',
aan Jacob, tot een wet gesteld,
van al 't beloofde heil verzeld,
en aan gans Isrel toegezeid
tot Zijn verbond in eeuwigheid.
Gedenken overledenen
- Op 14 december 2021 is overleden
mevrouw Pieternella Hendrika de Waal-van Ballegooijen, in de
leeftijd van 79 jaar
- Op 31 januari 2022 is overleden
de heer Abraham Dirk van Rijswijk, in de leeftijd van 83 jaar
- Op 2 oktober 2022 is overleden
mevrouw Cornelia Huiberta Timmer-van Driel, in de leeftijd
van 87 jaar
- Op 28 oktober 2022 is overleden
mevrouw Johanna Kaasjager-van Riemsdijk, in de leeftijd
van 90 jaar

Zingen: Psalm 103: 8 en 9
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
gelijk een bloem, die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
wanneer de wind zich over 't land laat horen,
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.
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: Markus 12: 18-27
18 Er kwamen ook Sadduceeën naar Hem toe, die zeggen dat
er geen opstanding is, en zij vroegen Hem:
19 Meester, Mozes heeft ons voorgeschreven: Als iemands
broer sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat,
dat dan zijn broer diens vrouw tot vrouw moet nemen en voor
zijn broer nageslacht verwekken.
20 Nu waren er zeven broers; en de eerste nam een vrouw en
liet bij zijn sterven geen nageslacht na.
21 Ook de tweede nam haar tot vrouw en stierf, en ook deze
liet geen nageslacht na; en de derde evenzo.
22 En alle zeven namen haar tot vrouw en lieten geen
nageslacht na; als laatste van allen stierf ook de vrouw.
23 In de opstanding, wanneer zij opgestaan zullen zijn, van
wie van hen zal zij dan de vrouw zijn? Want alle zeven hebben
haar als vrouw gehad.

24 En Jezus antwoordde hun: Dwaalt u niet daardoor, dat u de
Schriften niet kent en ook niet de kracht van God?
25 Want wanneer ze uit de doden opgestaan zullen zijn,
trouwen ze niet en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar
zijn ze als engelen in de hemelen.
26 En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen worden:
hebt u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in de
doornstruik tot hem sprak: Ik ben de God van Abraham en de
God van Izak en de God van Jakob?
27 Hij is niet een God van doden, maar een God van
levenden. U dwaalt dus erg.
Zingen: Psalm 27: 7
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.

Verkondiging
n.a.v. Markus 12: 26
En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen worden: hebt
u niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in de
doornstruik tot hem sprak: Ik ben de God van Abraham en de
God van Izak en de God van Jakob?

Zingen: Weerklank lied 6: 4
O God van vader Abraham
en van wie na hem kwamen,
aanvaard wat uit uw handen kwam:
ons dankbaar ja en amen.
God, laat ons tot in eeuwigheid
U dienen in uw woning
en U volkomen toegewijd
lofzingen – onze Koning!
Dankzegging en voorbede
Collecten
1 Kerk
2 Algemeen diaconale doeleinden
3 Fonds onderhoud kerkelijke gebouwen
Zingen: Psalm 146: 3
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
vestigt op den HEER, zijn God.
Zegen (staande)

De mensen die we missen
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede.
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd.
God, U kent de namen van de mensen die we missen;
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag.
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel.
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart.
Troost ons Heer, wees ons nabij.
Laat ons in uw armen vrede vinden.
Draag ons Heer en koester ons
als we denken aan de mensen die we missen.
God, U kent de namen van de mensen die we missen.
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen.
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd.
Wie huilt er onze tranen?
Christus, Hij alleen!
Wie draagt ons door de dagen?
Christus, Hij alleen!
Wie heeft ons leed gedragen?
Wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen?
Christus, Hij alleen!
Tekst: Matthijn Buwalda, Roeland Smith.
Muziek: James MacMillan, Adrian Roest.
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