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Liturgie 
voor de Eeuwigheidszondag 

26 november 2017, om 11.00 uur in de Oude Kerk te Borne. 

voorganger ds. Gerco Veening en ds. Johan Meijer
organist Jan Braakman

m.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen
kosters Marianne Schipper en Immy Hortensius

symbolische schikking Gerard Adams en Marianne Schipper
kindernevendienst Cora Dragt

kinderen die de kaarsen aansteken Wouter Dragt en Esther Deinum



VOORBEREIDING

de klokken luiden 

orgelspel voor de dienst

welkom namens de kerkenraad

aansteken van de paaskaars

de gemeente gaat staan
intochtspsalm
cantorij antifoon 

Maar naar zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. 

allen psalm 50: 1 en 11



11 Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid
aan Mij het offer van zijn leven wijdt,
houdt Mij in eer en heeft mijn wil verstaan.
Hij baant de weg, waarlangs mijn heil kan gaan.
Hij zal het zien, hij zal het zelf ervaren:

 Ik zal mijn vrede aan hem openbaren.

cantorij antifoon
Maar naar zijn belofte verwachten wij nieuwe hemelen
en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. 

moment van stilte

bemoediging en groet 
v Onze hulp is in de Naam van de Heer
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v De Heer zal bij u zijn
A DE HEER ZAL U BEWAREN

de gemeente gaat zitten

ROND DE GEDACHTENIS VAN ONZE GESTORVENEN
inleidend woord

lied 732 

1 cantorij Voor de toegewijden,
 stillen in den lande

die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U Heer. 



2 allen

3 cantorij Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,

4 allen dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.



wij gedenken de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen

2016
30 november               Riek de Vries- Dekker 94 jaar
3 december Jenny Freriks-Ennik 96 jaar
3 december Hilly Oosterhof 60 jaar
23 december Eef Booij-Bruins 91 jaar
2017
19 januari Anthonia Droogers- de Zwert 83 jaar
31 januari Gerrit Eefting 84 jaar
3 februari Gerrie Janna Ibbenhorst-Ter Weele 85 jaar
18 februari Auke Sikma 75 jaar
19 februari Geert Hendrik Bakker 85 jaar
8 maart Hendrik Jan Strijker 87 jaar

cantorij lied 961 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

wij gedenken
20 maart Gerrit Lindeboom 86 jaar
1 april Mennie Huiskes 90 jaar
2 april Gerhardus van Munster 88 jaar
9 April Jos Damhuis 62 jaar
15 april Hermina Gerridina ter Braak- Janse 96 jaar
20 april Dick Grip 85 jaar
28 april Wilhelmina Ouwens- Adams 89 jaar
28 april Dieka Hermina ter Braak Waanders 87 jaar
3 mei Berend Johan te Riet 89 jaar
20 mei Martha Briët- Reumer 83 jaar



allen lied 961

wij gedenken
24 mei Arjen Martin Sonneveld 52 jaar
2 juni Maria Fortgens – Klop 98 jaar
16 Juni Alice Henriëtte Kevelham-Willemsen 78 jaar
2 augustus Johanna  Jantina van Munster-Posthuma 90 jaar
14 augustus Nelis Versluis 91 jaar
22 september Reinoutje Cohen – Dubbeldam 80 jaar
7 oktober Jan Zoomer 55 jaar
16 oktober          Gerrit Johannes van Wezel 86 jaar
21 oktober Geert Spalink, 88 jaar
23 oktober Roelof Kremer 95 jaar

cantorij lied 961 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

wij gedenken allen die ons in onze persoonlijke kring van familie of 
vrienden zijn ontvallen in het afgelopen jaar of langer geleden

wij gedenken alle kinderen, die levenloos ter wereld zijn gekomen, en die 
een naam hebben ontvangen of die geen naam hebben gekregen, maar 
die allemaal gekend zijn en blijven door God 



wij gedenken allen die zijn omgekomen bij terreurdaden en in 
oorlogsgeweld

wij gedenken allen die zijn gestorven door honger of natuurgeweld overal
op deze aarde

wij gedenken allen die gestorven zijn zonder naam en om wie niemand 
treurt, dat zij geborgen zijn in Gods genade en ingelijst in zijn Licht. 

allen lied 961 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 

ontsteken van lichten
Iedereen die dat wil mag nu een licht ontsteken voor een gestorven 
dierbare. Onderwijl horen we op orgel Pie Jesu en Agnus Dei uit het 
Requiem van Gabriel Fauré. 

KYRIE EN GLORIA

lied 299 j: 1 cantorij



2 allen om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.

3 cantorij

4 allen Vrede bij mensen op aarde,
waar zijn toekomst al begonnen is.
Vrede bij kleinen en groten:
Gloria in excelsis.

ROND HET WOORD

gebed om de Geest 

moment met de kinderen 
hierna gaan de kinderen onder orgelspel naar de nevendienst

Profetenlezing Jesaja 65: 17-23



lied 772: 1 cantorij

2 allen Dan zingen de bergen en heuvels het uit,
de volkeren leven in vrede.
De aarde is vol van de kennis van God,
zo vol als met water de zee, de zee,
zo vol als met water de zee.

3 cantorij Toch worden de zwakken nog steeds onderdrukt,
en ouders en kinderen strijden.
De aarde is ziek door de schuld van uw volk,
en de doornstruik verovert het land, het land,
de doornstruik verovert het land.

4  allen  God, geef dat op aarde gebeurt wat u wilt,
maak een einde aan onrecht en pijn.
Dan komt er een wereld van wijsheid en recht,
waar uw volk gelukkig kan zijn, kan zijn,
uw volk gelukkig kan zijn.



Evangelielezing  Matteüs 25: 1-13

lied 749: 1 en 3



3 Laat ons U ter ere zingen
met allen, die uw troon omringen,
één koor van mens’ en engelenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit de hoge:
het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde. Zo juichen wij en roemen blij
de glorie van uw heerschappij!

preek

cantorij lied 220: 1, 2 en 4 

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

Lof zij uw naam die oplicht in de nacht,
uw luister staat geschreven in de sterren,
zo hoog van eer, een uitstraling zo zacht,
taal van genegenheid, tijding van verre.
Wij zien verwonderd naar de stille pracht,
zou ooit een mens die heerlijkheid verwerven?

God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schad' en schande –
Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.



afkondiging van overlijden, waarna we stil worden en zingen tijdens het 
bevestigen van het gedachtenisblaadje in de gedachtenisroos lied 961

dankgebed, voorbeden
na 'zo bidden wij tot U', zingen wij: 

stil gebed 
Onze Vader 

Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, 



maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.  
Amen.

inzameling van de gaven

kinderen komen terug van de nevendienst en oppas

ZENDING EN ZEGEN 
de gemeente gaat staan

slotlied 871 

2 Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.



4 Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.

opdracht en zegen  beantwoord met

Na de dienst is er koffie, thee of fris in de Potkamp. 
Wij nodigen iedereen daarvoor van harte uit!

 



Bij de symbolische schikking

De krans verwijst naar eeuwigheid, het paars naar rouw en dood, de witte
rozen en de witte sluier naar zuiverheid en opstanding.
De grote groene Monstera-bladeren (Gatenplant) symboliseren Gods 
handen die ons dragen, ook in het grootste verdriet.

Uw droefheid is niet bodemloos:
God houdt Zijn handen open.
Het brekend leven, doods en broos
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in Gods trouw geborgen.

De naam, waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar blijven.
In Christus is hun naam bewaard,
naar Hem blijven zij heten,
Hij wekt hen uit de slaap en zal
hen van de dood genezen.

Uit: Wachters in de nacht 
van Sytze de Vries


