
LITURGIE VOOR DE LAATSTE ZONDAG 
VAN HET KERKELIJK JAAR 

 

Eeuwigheidszondag 
 

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we onze 

gestorvenen. Daarbij richten we ons op Gods toekomst:  

de nieuwe hemel en aarde die komen zullen. Een bron van troost 

en kracht voor allen die rouw dragen en een moeilijke weg gaan. 

 
20 november 2022, om 9.00 uur  

 

 Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk te Bleiswijk 
 

                    
 

Voorganger : ds. Wim de Bruin 

Ouderling van dienst : Gijs van Laviere 

Organist : Piet Kooij 

Koster : Arjan Stolk 
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Tot wij je zien (Eline Bakker) 

 

Zo diep was het verlangen 

Zo blij was de verwachting 

Zo snel kwam er een einde aan 

Maar met het stoppen van je hartje 

En aan het eind van onze strijd 

Komt er nooit een eind aan jouw bestaan 

 

Hij houdt je vast 

Nog voor dat wij dat konden 

Heeft jouw bedacht 

Voor wij wisten van jouw bestaan 

Wat hadden we je graag gezien 

Gekend en vastgehouden 

Maar de hemel is jouw thuis 

En de Vader houdt je vast tot wij je zien 

 

Dwars door alle tranen 

En midden in de storm 

Klinkt een stem die zegt 

Ik ben goed en Ik ben trouw 

Hij is een goede, goede Vader 

Hij heeft het beste met ons voor 

En de golven en de wind kennen Zijn naam 

 

Refrein: 

Vader dank U voor dit kindje 

Dat ik dragen mocht 

In Uw handen is het veilig 

Ik geef mij over 

En laat het los 
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Orgelspel  

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen (staande): Liedboek, Psalm 89 : 7  

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt, 

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden, 

zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen, 

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 

  

Stilte voor persoonlijk gebed 

 

Bemoediging en groet (staande; daarna gaan we zitten) 

 

Zingen: Evangelische Liedbundel 223: 1, 2 

Ga niet alleen door 't leven, Die last is u te zwaar. 

Laat Een u sterkte geven, Ga tot uw Middelaar! 

Daar is zoveel te klagen, Daar is zoveel geween, 

en zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! 

En zoveel leed te dragen, Ga niet alleen! 

 

Ga niet alleen; uw Koning wil komen in uw hart. 

Ach geef het Hem ter woning, hoe stilt Hij dan uw smart! 

Wie kan er tranen drogen, als Jezus? Immers geen! 

Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 

Richt dan de treurend' ogen, naar Jezus heen! 

 

Gebed om de Heilige Geest 

 

Kindermoment en kinderlied: Evangelische Liedbundel 448 

(daarna is er kinderkerk; voor de tieners is er jeugdkerk) 

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer. 

Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. 

 

Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. 

 

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit. 



4 

Eerste Schriftlezing: Prediker 12:1-8 (NBG ‘51) 

 

1 Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren, voordat de 

kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik 

heb daarin geen behagen; 2 voordat de zon verduisterd wordt 

evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken na de 

regen wederkeren; 3 op de dag, dat de wachters van het huis 

beven en de sterke mannen zich krommen, en de maalsters 

ophouden, omdat haar aantal gering geworden is, en zij, die uit 

de vensters zien, hun glans verliezen, 4 en de deuren naar de 

straat gesloten worden; als het geluid van de molen verzwakt, en 

de stem hoog wordt als die van een vogel en alle tonen gedempt 

worden; 5 op de dag, dat men ook vreest voor de hoogte, en er 

verschrikkingen op de weg zijn, de amandelboom bloeit, de 

sprinkhaan zich voortsleept en de kapperbes niet meer helpt – 

want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan 

rond op de straat –; 6 voordat het zilveren koord losgemaakt en 

de gouden lamp verbroken wordt; voordat de kruik bij de bron 

verbrijzeld en het scheprad in de put verbroken wordt, 7 en het 

stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest 

wederkeert tot God, die hem geschonken heeft. 

8 IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker, alles is ijdelheid! 

 

Tweede Schriftlezing: Johannes 14:1-7 (NBV21) 

 

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2 In het 

huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd 

hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 Wanneer 

Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan 

zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik 

ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’  

5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, 

Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6 

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan 

bij de Vader komen dan door Mij. 7 Als jullie Mij kennen zullen 

jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, 

want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 
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Zingen: Liedboek, psalm 130 : 3  

Ik heb mijn hoop gevestigd  

Op God den HEER die hoort. 

Mijn hart, hoezeer onrustig,  

wacht zijn verlossend woord.  

Nog meer dan in de nachten  

wachters het morgenlicht, 

blijf ik, o Heer, verwachten  

uw lichtend aangezicht. 

 

Verkondiging  

“op de dag dat de wachters van het huis beven…” 

“want de mens gaat naar zijn eeuwig huis…”   

(Prediker 12: 3, 5) 

 

Zingen: Adem van Boven (ds. Troost), 23 (melodie gez. 288) 

1. Wij zullen juichend uitgaan 

Gods lichte hoofdstad in. 

Zij zal getooid als bruid gaan, 

een vrouw als een vorstin!  

Op vlugge voeten dansen 

wij door haar lach verleid, 

verwonderd en veranderd, 

getroost door tederheid. 

 

2. Wij zullen juichend uitgaan 

uit aarde, duister, diep; 

geen liefde zal meer 

schuilgaan, 

wij zien weer wie ontsliep.  

Dan zullen wij verlaten 

de tunnel van de tijd, - 

wij komen boven water 

verbaasd in eeuwigheid. 

 

3. Wij zullen juichend uitgaan 

de hemelhofstad in, - 

daar zwelt een groot geluid 

aan, 

Gods wereld: één gezin; 

daar klinkt in elke toren 

een koor van klokken blij: 

Sta op, sta op, herboren, 

eens en voor eeuwig, - vrij!  

 

Gedicht, voorgelezen door Anja Oord:  

“Wij leggen onze handen in Uw handen” 

 

We luisteren naar een opname van het lied  

“Tot wij je zien” (Eline Bakker),  

gezongen door Leanne Zeelenberg-de Wildt 
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We herdenken de overledenen 

 

We noemen de namen van hen die ons zijn ontvallen. 

Er worden rozen geplaatst door familieleden of kinderen van de 

kinderkerk. 

 

12-11-2021 Noah Zeelenberg  0 jaar 

18-11-2021 Gerardus Boutestijn  84 jaar 

29-11-2021 Lijntje Harmina van Gessel - de Kiefte  98 jaar 

10-12-2021 Cornelia Jacoba Hassefras - de Dreu 100 jaar 

21-12-2021 Maria Hoogenes-de Koning  85 jaar 

25-12-2021 Jan van den Doel  74 jaar 

2-1-2022 Gerritje Maria Moerman-Vreugdenhil  92 jaar 

12-1-2022 Gerritje Dijkshoorn - van Galen  82 jaar 

18-1-2022 Matthijs Dammes  85 jaar 

9-2-2022 Elizabeth de Jong  90 jaar 

18-2-2022 Jan Klene  77 jaar 

19-3-2022 Jacoba (Connie) de Vogel - van Kempen  89 jaar 

8-6-2022 Hubregt Cornelis Glerum  74 jaar 

28-9-2022 Arie van den Beukel  81 jaar 

20-10-2022 Jan Laros  82 jaar 

 

Er zijn ook gemeenteleden overleden waarvan de naam op 

verzoek niet wordt genoemd. Toch denken we ook aan hen en 

hun familie. Ook voor hen wordt een roos geplaatst. 

 

We gaan staan  

 

Er is een moment van stilte 

 

Zingen: Liedboek, gezang 446 : 1, 2, 7  

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 

uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 

 

2. Uw naam die onze wonden heelt 

en ons met manna spijst, 

die onze dood en zonde deelt 

en onze vrees verdrijft. 
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7. O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 

als eens mijn eigen adem stokt 

dan draagt mij uw muziek. 

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

In onze gebeden bidden ook om een zegen over de viering van 

het Heillig Avondmaal, die volgende week in deze kerk plaatsvindt 

 

Aankondiging collecten: 1. Diaconie; 2. Kerk 

 

Zingen (staande): Liedboek, gezang 300: 1, 6 

1. Eens, als de bazuinen klinken 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen,  

Heer, dan is uw pleit beslecht. 

  

6. Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gistren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed!  

 

Zegen, beantwoord met een gezongen 3x Amen 

 

Orgelspel 

 

 

 

 

 

 

 

De families van de vandaag herdachte gemeenteleden nodigen we 

van harte uit voor een kop koffie en een moment van ontmoeting 

in De Rank. De geplaatste rozen kunnen vandaar worden 

meegenomen. 
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Wij leggen onze handen… 

 
Wij leggen onze handen in Uw handen , 
en gaan getroost de weg , die U ons wijst. 

U kent de smaad , de onverdiende schande 
die als een zwarte muur rondom ons rijst 

 
U kent de tranen Heer , en de gebeden , 
de moeite , en het machteloos verdriet 

U zag ook het verkeerde dat wij deden . 
Vergeef het ons , en doe U toorn teniet 

 
Geef , dat wij alle hulp van U verwachten , 

en steunen op Uw Heilig Woord alleen 
Wie ons veracht , U zult ons niet verachten . 
Wie ons verlaat , U gaat nooit van ons heen . 

 
Doe onze harten toch in liefde branden , 

en breek de muur die tussen broeders rijst. 
Wij leggen onze handen in Uw handen , 
en gaan getroost de weg , die U ons wijst. 

 
AMEN 

 


