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Eeuwigheidszondag
25 november 2018
Onze namen staan geschreven
in de holte van Uw hand
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als U Uw handen opent
zien Uw ogen ons weer aan
en gedenkt U Uw belofte:
een verrassend nieuw bestaan.

We herdenken vanmorgen diegenen
die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

Datum:25 november 2018

Nummer: 18-46

Welkom in onze Eredienst!
Voorganger
Organist
Koster

Ds. Wya de Kam - Diepeveen
Gert van de Hoef
Maatje Schimmel - Plomp

Bloemen
Vandaag gaan de bloemen als bemoedigende
groet naar de heer Bart Slinger, Verlengde Spoorstraat 1.
Meeleven met elkaar
De heer R. Hanselaar is eergisteren vanuit
Vrijthof weer thuisgekomen op de Burg. Houtkoperlaan 36, 4051 EX in Ochten.
Mevrouw M. van Beem-van Hattum, Bartus van de Walstraat 2, k. 105, 4051 AK
Ochten, wordt op haar hoge leeftijd van 90 jaar lichamelijk uiterst broos, maar
mentaal is ze nog erg helder.
Laten we als een biddende gemeente om hen – en elkaar – heen blijven staan.
En een kaartje als groet zal hen zeker goed doen!!

Kindernevendienst De Goede Herder
Gedurende de Adventsperiode
start de Kindernevendienst in het dorpshuis, om daar te werken aan het
Advents- en Kerstproject. Uiteraard komen ze aan het eind van dienst in de
kerk.
Agenda:
• Maandag 26 november
20.00 uur: Kerkenraadsvergadering
(consistorie)
• Zondag 2 december
10.00 uur: Dienst. Voorganger Ds. Wya de
Kam – Diepeveen. Eerste adventszondag. Na de dienst is er
koffiedrinken. Tevens zamelen we weer lang houdbare levensmiddelen
in voor Voedselbank Rivierenland.
Bloemendienst: Marijke Hol. Oppassen: Hannah van den Berg.
Om over na te denken
Gebed is de sleutel van de ochtend en de grendel van de avond.
Ingestuurd door een gemeentelid.

Welkom door de ouderling van dienst, Henk van Blitterswijk
Lied

Dit is een morgen als ooit de eerste (NLB 216)

Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door.
Dank voor ‘t zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het
Woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,- licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,- dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Bemoediging en Groet
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Lied

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (NLB 23c)

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.
Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.
Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Gebed om het Licht van de Heilige Geest
Lied

‘k Stel mijn vertrouwen (in canon)
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij!

Schriftlezing Romeinen 8 : 31 – 39 (Bijbel in Gewone Taal)
God houdt van ons. Voor wie zouden wij dan nog bang moeten zijn?
32God liet toe dat zijn eigen Zoon gedood werd. Hij leverde hem uit aan slechte
mensen. Dat deed God voor ons allemaal. Maar dan is het zeker dat hij ons ook
het eeuwige leven zal geven, het eeuwige leven dat zijn Zoon al gekregen
heeft. 33-34Wij zijn door God uitgekozen. Moeten we dan bang zijn als mensen
ons beschuldigen of ons veroordelen? Nee! Want God ziet ons als goede mensen.
Jezus Christus is gestorven, maar nog belangrijker: hij is opgestaan uit de dood.
Hij is in de hemel en zit naast God, aan de rechterkant. Hij laat ons nooit in de
steek. 35Wij horen bij Christus, en Christus houdt van ons. Niets kan dat
veranderen. Ook al moeten we lijden, ook al worden we vervolgd of bedreigd.
Ook al hebben we honger, ook al zijn we arm, ook al is ons leven in gevaar.
36In de heilige boeken staat: «Omdat we bij u horen, moeten we elke dag
lijden. We worden behandeld als schapen die geslacht worden.» 37Maar hoe
zwaar het ook wordt, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt
van ons. 38-39Dit weet ik zeker: door de dood en opstanding van Jezus Christus,
onze Heer, liet God zien hoeveel hij van ons houdt. En niets kan dat
veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht
op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst,
of we nu leven of sterven: God houdt van ons!
Lied

Door de nacht van strijd en zorgen (LB 801)

Door de nacht van strijd en zorgen,
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen
waar de hemel hen verhoort.

Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerklinkt overal,
dat ons blinkend zal omgeven
als God ons ontvangen zal.

Met één lied uit duizend monden, gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest tesaam verbonden, naar de kust waar God ons wacht.
Preek, gevolgd door meditatief orgelspel
Lied

Wat de toekomst brengen moge (NLB 913)

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen ondanks vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Collectes
De eerste collecte is bestemd voor de Stichting Timon. Deze
stichting houdt zich bezig met hulpverlening aan jongeren die het op één of
andere manier niet redden. Denk hierbij o.a. aan jonge asielzoekers en
tienermoeders. Deze stichting heeft o.a. een woongroep in Culemborg.
De tweede collecte is voor het Echteldse kerkenwerk.
De kinderen komen in de kerk en vertellen wat ze gedaan hebben
Gedachtenis
Wij gedenken wie ons zijn voorgegaan,
een lange stoet, ontelbare mensen die ons zijn voorgegaan,
één onafzienbare rij, waarvan wij de laatsten, de staart van de stoet,
bij name kennen.
Vandaag willen wij hun namen noemen.
Wij noemen de namen van wie ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.
Wij noemen de namen van geliefden met wie wij ons sterk verbonden voelen.
Hun namen zullen niet verloren gaan.
Wij willen op deze dag gedenken wie zij waren voor ons, wie zij zijn voor ons.
Wij noemen namen opdat wij niet vergeten. Wij ontsteken lichten aan de
Paaskaars, symbool van het Licht van Christus, teken van houvast en hoop.
Zo mag elke naam voor ons een licht zijn, - namen als sterren in de nacht –
elke naam, voor ons een licht als herinnering aan hun Doop,
toen hun naam werd geschreven in de palm van de Hand van God,
waar zij veilig geborgen zijn.
Lied

Denkend aan de oogst der doden (melodie NLB 801)
Denkend aan de oogst der doden
zien wij voor ons: groot en klein,
als een adem ons ontvloden –
wie weet waar zij nu nog zijn?
Denkend aan de oogst der doden:
eigen bloed of goede vriend,
vader, moeder, zuster, broeder, hoe wij zoeken, niemand vindt.
Denkend aan de oogst der doden
willen wij uw Woord geloven:
die wij zoeken, hier en nu,Heer wij vinden hen, bij U!

Denkend aan de oogst der doden
willen wij uw Woord geloven:
die wij zoeken, hier en nu, Heer, wij vinden hen, bij U!
Wij gedenken wie ons in dit jaar zijn ontvallen

de heer Evert (Eef) van Hal
overleden op 20 juli 2018 (65 jaar)
mevrouw Maria Jenneke (Riet) Zoetekouw-van Bruchem
overleden op 23 juli 2018 (82 jaar)
de heer Willem Einbert (Wilbert) van Rees
overleden op 7 september 2018 (26 jaar)
mevrouw Grietje (Greet) Slinger-Wildemans
overleden op 22 september 2018 (96 jaar)
Vervolg van het lied ‘Denkend aan de oogst der doden’
Denkend aan de diepste Dode,
aan Uw eigen korrel graan,
hoort ons hart de hemel zingen:
‘Pasen – Hij is opgestaan!’
Denkend aan de oogst der doden
die als graan geborgen zijn,
weten wij dat zij hierboven
schoven in de morgen zijn.
Wij gedenken
In ons allemaal leven ook ándere namen, namen van wie ons lief waren,
namen van mensen die voor ons van betekenis zijn geweest.
In de stilte van dit moment noemen wij in onze gedachten
de namen van wie ons zijn voorgegaan, langer geleden of nog zo dichtbij,
mensen die zoveel betekend hebben voor ons, aan wie we willen blijven denken,
een naam – voor ons een licht, een ster in de nacht...
Ook de kinderen kennen misschien wel iemand die overleden is...

- de ouderling van dienst steekt voor hen de laatste kaars aan,
terwijl Mirte van Baaren een gedicht voorleest
Nu jij daar staat
Stil
Om te herdenken
Je lief, je vader, moeder,
Kind of vriend,
Kind van God.
Geliefd mens,
Weggenomen
Gat geslagen
In de harten van zo velen

Lied

Is er nog een sprankje hoop
Dat uit kan groeien
Tot een zeker weten
Eens zal het weerzien zijn
In de stad van vrede
Maar nu alleen,
Het voelt nu zo alleen
Het kaarsje in je hand
Trilt, maar aangestoken
Aan het Licht van Hem
Die ook jouw Trooster is.

Abba, Vader (NLB 886)

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d' Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Voorbeden, stil gebed
en afsluitend bidden we samen het ‘ Onze Vader’:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede,
in de hemel zoals ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied (staande):

Eens als de bazuinen klinken (Lied 769)

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.
Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan:
Heer, laat ons dan niet ontbreken,
want de traagheid grijpt ons aan.
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, beaamd met Lied 415 : 3 (staande)
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God uw naam ter eer!
Uitgangscollecte Aan de uitgang staat het miniatuurkerkje. Met uw gift

daarin draagt u bij aan het onderhoud van ons kerkgebouw.

