
Liturgie Eeuwigheidszondag 
Online viering met genodigden en gemeenteleden 

in de Hoofdhof te Berkum op zondag 22 november 2020 
 

Voorganger: ds. Marijn Rohaan 
Ouderling: Jaap Wagteveld; Diaken: Anne Schippers 

Lector: Wiepkje Mensink 
Muzikale medewerking: Petralijn Hellinga, dwarsfluit  

Jan Post, orgel 
leden D-Vote, zang 

 

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar mw. W. Hersevoort-Gerards 
___________ 

 

 
 

Voor de dienst speelt Jan Post: ‘Hier noemen wij de dure namen’  

Melodie: gezang 295 Liedboek voor de kerken 
 

1  Hier noemen wij de dure namen  
van de levenden van ooit,  
die met het geloof getooid  
aan de levensgrenzen kwamen.  
Heer, herinner U ‘t bestaan  
van hen, die zijn voorgegaan.  

 
2 Eens gingen zij de weg van mensen  

met hun pijn en kwetsbaarheid,  
steeds gebonden aan de tijd,  
tussen droom en tussen wensen.  
Heer, herinner U ‘t bestaan van hen,  
die zijn voorgegaan.  

 

3 Christus, u hebt de dood bestreden  
en bent voor ons opgestaan,  
wil ook met hen verder gaan  
en de eeuwigheid betreden.  
Heer, herinner U ‘t bestaan  
van hen, die zijn voorgegaan.  

Tekst: Alfred C. Bronswijk 



Welkom  

 

Zingen:  Lied: 275  

2  
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo menselijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3 
Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 

4 Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 

 

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 

Woord van vertrouwen – groet 
 

Inleidende woorden - Kijken naar de liturgische schikking  
 

Gebed voor de gebrokenheid van de wereld  
 

Gloria: Lied 601  
 
2  
Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIENST VAN DE GEDACHTENIS 
Zingen: Blijf bij mij Heer (melodie gezang 282) 
 

1 Blijf dicht bij mij, 't wordt donker om me heen 
Zekerheid wankelt, laat me niet alleen 
Als alles lijkt of niemand me meer ziet, 
Blijf dan heel dicht bij mij, verlaat me niet 

 

2 Blijf naast mij staan, mijn veiligheid verdween. 
   Wijs mij de weg en leid mij er doorheen. 
   Dan weet ik Heer, dat U mijn zwakheid ziet. 
   Blijf heel dicht naast mij staan, verlaat mij niet. 
 

   3 Geef mij Uw hand en blijf heel dicht bij mij. 
  Blijf bij mij waken, straks is het voorbij. 
  U ziet zo scherp, wat niemand verder ziet. 
  Zo vol vertrouwen, U verlaat mij niet. 

4  Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht. 
    Wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht. 
    Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
    In leven, dood, o Heer, blijf dicht bij mij. 

 

Gebed van de zondag 
 

Opstap 
 

Luisteren naar ‘Anthem’ van Leonard Cohen 
 

Bijbellezing: Psalm 72 (Lied 72A liedboek)  

Dit is een vrije bewerking van enkele strofen uit de tekst van Psalm 72.  
De tekst is van Huub Oosterhuis, Michel van der Plas, Pius Drijvers en Han Renckens.  

 

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtelozen, 
hun bloed is kostbaar in zijn ogen, 
Hij koopt ons vrij uit het slavenhuis. 
 

Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
Hij zal de machten die ons dwingen 
breken en binden, Hij zal leven, 
onvergankelijk als de zon.  
 

Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
zo zal Hij komen en in die dagen 
zullen trouw en waarachtigheid bloeien, 
zal er vrede in overvloed zijn.  
 

Dan dragen de bergen schoven van vrede 
en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
een vloed van koren, golvende velden, 
een stad rijst op uit een zee van groen.  
 

Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
zolang de zon staat aan de hemel. 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
een woord van vrede, van mens tot mens.  

 



Zingen: Lied 754: 1 en 3 

 

 
 
3   Wat Gij eenmaal zijt begonnen  
     o voltooi het: maak ons rein,  
     tot de wereld is gewonnen  
     en in U hersteld zal zijn,  
     tot wij eeuwig bij U wonen,  
     schrijdende van licht tot licht, 
     leggend onze gouden kronen  
     zingend voor uw aangezicht.  
 

 

 

 

 

 

Overdenking 

We luisteren naar: ‘Oceans’ gezongen door D-Vote. 
 

Gedicht - ‘Lied van de belofte’  
  

In de bloembol is de krokus 
In de pit de appelboom 
In de pop huist een belofte: 
Vlinders fladderen straks rond 
In de koude van de winter 
Groeit de lente ondergronds, 
Nog verborgen tot het uitkomt, 
God ziet naar de schepping om. 

 
Elke stilte kent zijn zingen, 
Zoekt een woord en melodie 
Ieder duister wacht een morgen 
In dat licht is alles nieuw. 
Het verleden bergt de toekomst, 
Wat die brengt, je weet het niet, 
Nog verborgen tot het uitkomt 
God alleen herschept en ziet. 

In ons einde is de aanvang, 
Iin de tijd oneindigheid 
In de twijfel ligt geloven 
In ons leven eeuwigheid 
In de dood het nieuwe leven 
Overwonnen alle strijd 
Nog verborgen tot het uitkomt 
God alleen herkent die tijd. 

 



Mededelingen collecte 

De 1e collecte is bestemd voor de Kerk en de 2e collecte voor Diaconie/Stichting Voedselbank.  
Bij het verlaten van de kerkzaal staan twee collectemandjes in de volgorde van 1e en 2e collecte.  
 

Bericht van overlijden  

Zingen: Lied 23b: 1 en 3 
 

1 De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust.  

 

3 De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf!  

Dankgebed en voorbeden 
 

Slotlied:  Lied 416  

1  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

2  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3  Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

4  Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegen 

 

Amen: Lied 422  

1 Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht 

 

2 Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 

 

3 Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 

Jan Post speelt: ‘Ga niet alleen door het leven’ 

_____ 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 


