
Protestantse Gemeente te Woensdrecht 
 

LITURGIE  
voor zondag 20 november 2022. 

Eeuwigheidszondag 
Aanvang: 09.45 uur 

Liturgische kleur: WIT 
  

VOOR de DIENST 
 
orgelspel 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
 

–  we gaan staan – 
 

De DIENST van het VOORWOORD 
 
Aanvangspsalm: Psalm 90: 1  

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 
de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen.  
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond.   
 

Groet 
v.: de Heer is met u allen 
g:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
Bemoediging  
v:  Onze hulp is: de Naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
We ZINGEN: Lied 213: 1 en 4. 

Morgenglans der eeuwigheid,  
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,  
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen,  
en verdrijf door uwe macht - onze nacht!  
 

 



Breekt de jongste morgen aan,  
geef, o Opgang uit den hoge, 
dat wij met U opgestaan 
alle leed vergeten mogen,  
doe ons opgaan naar uw feest - onbevreesd.  
 

–   we gaan zitten – 
 
Kyrië en gebed bij de opening van de Schriften  
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
Smeekgebed, afgesloten met het zingen van; 

Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! 
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 

 
Korte tekst 
 
We ZINGEN ons Loflied: Lied 413: 1 en 3.  

Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken.  
Die Gij waart te allen tijd,  
blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
Heer, ontferm U over ons,  
open uwe Vaderarmen,  
stort uw zegen over ons,  
neem ons op in uw erbarmen.  
Eeuwig blijft uw trouw bestaan -  
laat ons niet verloren gaan.  
 

De DIENST van het WOORD 
 
Moment met de kinderen, begin van de kindernevendienst   
 
Eerste Schriftlezing : Psalm 31: 1 t/m 9  
De cantorij zingt: Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hearts 
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 20: 27 t/m 38  
 
We ZINGEN: Onze namen staan geschreven…  Mel. Lied 730 - tekst: Hans Mudde.     

Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand,  
als een teken dat ons leven in U, Heer, is ingeplant.  
Steeds als Gij uw handen opent zien uw ogen ons weer aan 
en gedenkt Gij uw belofte: een volkomen nieuw bestaan.   

 



Overdenking 
 
We ZINGEN Lied 769: 1 en 6. 

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.  
  
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! 

 
– we gaan staan – 

 
We gaan staan voor de Geloofsbelijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge   
     en in de Geest van Messias Jezus de enigheid van de Here God: 
 Hoor Israël 
g: DE HEER IS ONZE GOD 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel  
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf. 
g: AMEN. 
 
We ZINGEN Lied 413: 2. 

Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd’ en zingt ervan. 
Alle englen die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe : 
Heilig, heilig, heilig! toe. 

 
 

- we gaan zitten    - 
 
 
 
 
 



De DIENST van de GEDACHTENIS 
 
Kort gebed 
Een inleidend woord door de voorganger 
 
We ZINGEN: Lied 731. 
Cantorij: verzen 1 en 2 

Vergeet niet hoe wij heten:  
naar U zijn wij genoemd. 
Zoudt Gij ons niet meer weten 
dan waren wij gedoemd 
te sterven aan uw leven; 
maar zo Gij ons gedenkt 
is er een eeuwig even, 
een ogenblik gegeven 
een Paasdag die ons wenkt. 
 
Zij raken niet vergeten 
die over zijn gegaan 
tot U, want in uw heden 
bewaart Gij hun bestaan. 
Hun namen zijn verzekerd  
in uw gedachtenis, 
Gij zult ze blijven spreken 
tot die dag aan zal breken 
waarop het wachten is. 
 

Allen: vers 3 
Vergeet niet hoe wij heten, 
wij heten naar uw Naam. 
Uit duizenden gebeden 
stelt zich uw eenvoud saam. 
Want zo zijt Gij gebroken, 
gelijk het ene licht, 
van naam tot naam gesproken, 
van dag tot dag ontloken, 
zo zien wij uw gezicht.     
 

Gedicht van Dietrich Bonhoeffer 
Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten der herinnering… 
 
 



is verwijlen 
bij een brok leven 
en stilstaan op de pieken 
van pijn en vreugde… 
 
Afscheid nemen 
is met dankbare handen 
weemoedig meedragen 
al wat waard is 
niet te vergeten… 
 
is moeizaam 
de draden losmaken 
en uit het spinrag 
der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten… 

 
We ZINGEN: Lied 961.  Cantorij één keer --  Allen één keer 

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God, onze Heer, 
aan hem behoren wij toe! 

(Huub Oosterhuis / Floris van der Putt) 
 
Wij gaan staan. 
We gedenken de leden van onze  Gemeente die ons vanaf november 2021 
door overlijden zijn ontvallen.  
Wij noemen de namen van:  

- Gijsberta Wilhelmina van Elderen - Van der Vloet, 
overleden op 10 november, 87 jaar 

- Jan Johannes van de Velde, 
overleden op 16 november, 88 jaar 

- Jantien Mensies - Blauw,  
overleden op 29 december, 95 jaar 

- Cornelia Roelofsen - Verrijp,  
overleden op 2 januari, 74 jaar 

- Jan de Bruin,  
overleden op 25 januari, 89 jaar 

- Marjan Henny Smit - Van Gelderen, 
overleden op 6 april, 75 jaar 

- Lijntje Hoek - Tol, 
overleden op 11 juli, 96 jaar 

- Adriana Antonetta Fluyt - Moerland, 
overleden op 16 juli, 87 jaar 

- Neeltje Cornelia Paulina van Paassen - Van Damme, 
overleden op 6 november, 76 jaar.     

 



Stilte 
We gaan zitten.  
 
We ZINGEN: Lied 961.  Cantorij één keer --  Allen één keer 

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God, onze Heer, 
aan hem behoren wij toe! 

(Huub Oosterhuis / Floris van der Putt) 
 
Wij gedenken onze dierbaren die korte of langere tijd geleden zijn overleden:  
mensen met wie wij ons verbonden voelen.  
Terwijl de kaarsen worden aangestoken zingt de cantorij meerdere keren: 
In Manus Tuas, Pater, commendo spiritum meum,  
in Manus Tuas, Pater, commendo spiritum meum. 
(In uw handen, Vader, beveel ik mijn geest.)   
(Lied uit Taizé) 
 
Tekst van Henk Fonteyn 

De mensen die gestorven zijn,  
ze blijven bij ons horen; 
we zeggen in verbondenheid:  
hun naam gaat niet verloren. 
 
De mensen die gestorven zijn,  
zijn nu al thuisgekomen; 
en zien wat ons nog duister is,  
de waarheid van hun dromen. 
 
De mensen die gestorven zijn,  
ze zijn in God geborgen. 
Zij wachten in de eeuwigheid  
de stralend nieuwe morgen.  

 
We ZINGEN: Gezang 466:1 uit het Liedboek voor de Kerken. 

Als God, mijn God, maar voor mij is,   
wie is er dan mij tegen?     
Dan werken druk en droefenis    
mij nochtans tot een zegen;     
dan waakt alom een englenwacht,    
dan zie ik sterren in de nacht    
en bloemen op mijn wegen.   
 
 
 
 
 
 



De DIENST van het ANTWOORD 
 
Dankgebed - Voorbeden - Stilte - Onze Vader 
g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT  
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
 UW KONINKRIJK KOME 
 UW WIL GESCHIEDE 
 OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
 ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 
 EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 
 MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 
 WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
 EN DE KRACHT 
 EN DE HEERLIJKHEID 
 IN EEUWIGHEID 
 AMEN 
 
Mededelingen  
 
Inzameling van de gaven - met gezongen Ubi Caritas, drie keer, Lied 568-A 

1. Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

 
Eerste collecte:  ZWO 
Tweede collecte:  pastoraat en eredienst 
Derde collecte: gestegen energiekosten 
 
De cantorij zingt: May the Road Rise to Meet You. 
 
We gaan staan. 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
 
v:  ……………………. 
 
g: 
 
 
 
We ZINGEN Lied 425. 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen   
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
In Christus verbonden, tezamen gezonden   
op weg in een wereld die wacht op uw Woord.  
 



Om daar in genade uw woorden als zaden   
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven   
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.  

 
uitleidend orgelspel 

 
De kaarsen, die we ter gedachtenis hebben ontstoken, 

kunt u mee naar huis nemen. 
U bent na afloop hartelijk welkom voor een kopje koffie of thee.  

 
 

Aan deze dienst werd meegewerkt door:  
ds. Wim Lolkema, voorganger 

dhr. Rein Ros, organist 
de cantorij olv. mw. Gertje van Elsäcker 

 
 
 
 
 


