
Eeuwigheidszondag

25 november 2018, 9.00 en 11.00 uur
in de Oude Kerk 

van de Protestantse gemeente Borne



voorgangers ds. Gerco Veening en ds. Johan Meijer

organist Jan Braakman

fluitist Andrieke Horsting

kosters Marianne Schipper en Tiny Siertsema

symbolische schikking gemaakt door jongeren

kaarsen worden aangestoken door
Maarten en Floor (9.00 uur)

Lotte en Lotte (11.00 uur)

kindernevendienst (11.00 uur)
Lianne Maatman en Alice Venneker



VOORBEREIDING

de klokken luiden 

orgelspel voor de dienst

welkom namens de kerkenraad

aansteken van de paaskaars

de gemeente gaat staan
intochtslied 513

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord. 

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord.



4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin. 

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

lied psalm 90: 1 en 8



8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat. 

ROND DE GEDACHTENIS VAN ONZE GESTORVENEN
inleidend woord

Als je iets niet meer zien kan
een bijdrage van Sanne (tekst) en Pauline Sonneveld (viool)
op de muziek van Avé Maria van Giulio Caccini

Als je iets niet meer zien kan, betekent dat niet dat het er niet meer is
Want ik kan je nog voelen, elke seconde dat ik je zo mis
Je stem en je woorden, ik kan je soms horen alsof je er bent
Dan sluit ik mijn ogen....

En de zee neemt me mee in gedachte naar jou
Voorbij hoge golven, langs diepte en kou
Waar ze rustig en stil is, helder en blauw
Daar zie ik je zitten, badend in liefde
Die jij voor mij voelde en ik voel voor jou

Als je het niet kunt begrijpen, betekent dat niet dat het dan niet bestaat
Want ik kan het niet weten 
en toch weet ik zeker dat het goed met je gaat
Op de gekste momenten stuur je me tekens dat jij aan me denkt
Dan sluit ik mijn ogen....

En de zee neemt me mee in gedachte naar jou
Voorbij hoge golven, langs diepte en kou
Waar ze rustig en stil is, helder en blauw
Daar zie ik je zitten, badend in liefde
Die jij voor me voelde en ik voel voor jou

Dat je nu niet meer hier bent, betekent niet dat ik je niet voel



'K val soms in in armen, dat voelt zo vertrouwd
Ik wil heel langzaam verder en soms weer wat terug.
En als ik muziek hoor, ben je extra dichtbij
Voor altijd hoorbaar in mij.....

En de zee neemt me mee in gedachte naar jou
Voorbij hoge golven, langs diepte en kou
Waar ze rustig en stil is, helder en blauw
Daar zie ik je zitten, badend in liefde
Die jij voor mij voelde en ik voel voor jou

Wij noemen de namen, ontsteken het licht
De harten gaan open, de ogen gaan dicht
Wij blijven gedenken, waar we ook zijn
Steeds verbonden en dat voelt heel fijn
Voor altijd onzichtbaar bij mij... 

En de zee neemt me mee in gedachte naar jou
Voorbij hoge golven, langs diepte en kou
Waar ze rustig en stil is, helder en blauw
Daar zie ik je zitten, badend in liefde
Die jij voor mij voelde en ik voel voor jou

wij horen de melodie van lied 731

wij gedenken de gemeenteleden die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen
2017
21 november Jan Hendrik Braaksma 52 jaar
24 november Stijn Johannes Willem  Hansté

overleden op de dag van zijn geboorte
27 november Wil Gerretsen-Kramer 76 jaar
21 december Jeltje Jannij  Middelkamp-van Dorsten 91 jaar

2018
8 januari Jan Hendrik ter Keurs 65 jaar
10 januari Geertje Bril- Wijnbergen 86 jaar
17 januari Dirk Marinus Hortensius 58 jaar
28 januari Alet Vredeveld-Moorlag 62 jaar



lied 731: 1 

wij gedenken
10 februari Adriaan Gazenbeek 85 jaar
14 februari Theodora Anna Bokhoven-Hilbrink 84 jaar
14 februari Willemtje Evers -Dijks 85 jaar
21 februari Robert Maters 86 jaar
18 maart Hendrik Johan Derk Willems 88 jaar
13 april Paul Schlömer 79 jaar
21 april Rijkent Veldman 87 jaar
3 mei Willemina Berendina Smit-Olijdam 82 jaar



lied 731: 2

wij gedenken
15 mei Heiko Stroeve 70 jaar
20 mei Edward Kremer 52 jaar
23 juni Louis Wichert Put 81 jaar
4 september Dick Broekate 61 jaar
17 september Joke Noppers 64 jaar
5 oktober Teunie Ellen Koster          48 jaar
13 oktober Annie Geerdink- Holland 87 jaar



lied 731: 3 

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. 

ontsteken van lichten
Iedereen die dat wil mag nu een licht ontsteken voor een gestorven 
dierbare. Onderwijl horen we op de fluit: G. fauré, Pièce en J.S. Bach, 
Sarabande. 

KYRIE EN GLORIA

lied 299 j:  

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



4 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 

11.00 uur: de kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing Openbaring 7: 1-4 en 9-17



lied 726: 1, 2, 5

2 Patriarchen en profeten,
de getuigen van uw Geest,
koning, heilige, apostel,
martelaar, evangelist,
maagden, moeders, mannen, vrouwen
die volhardden tot het eind,
tot U baden in vertrouwen
die nu stralende verschijnt. 



5 Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,
want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht. 

preek

orgelspel  J.S. Bach, ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, staan we voor zover 
mogelijk op. Na de afkondiging worden we stil en tijdens het bevestigen 
van het gedachtenisblaadje in de gedachtenisroos zingen wij 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



ZENDING EN ZEGEN 
de gemeente gaat staan

slotlied 725

2 O heiligen vanouds, die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij nu rond uw koning staan,
uw grote koor in ’t zoete licht
van zijn gezicht zingt ons nu voor! 



3 Gij heiligen van hier, zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd en leef voorgoed
haar tegemoet. God zij geloofd. 

4 Ook ik zing voluit mee de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind mijn leven lang
vol van gezang om Hem mag zijn! 

opdracht en zegen  beantwoord met

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

 
Voor de mensen die om negen uur de dienst bijwonen: wanneer u het

boekje niet wilt bewaren, levert u het dan weer in bij de uitgang? 


