
 
 

      
 

 
20 november -Eeuwigheidszondag 

 
voorganger: ds. Iemke Epema  

organist: Jeroen van der Scheer 
lectoren: Margrieta de Boer 

              Jan Stellingwerff   

piano: Geeske Koopman  
          en Nel van der Maden 

 

 
 
William Turner – Zonsondergang bij storm 

 
Ik zal zijn die ik ben, voor jou 

Vriendschap, ontferming en trouw 
Psalm 138 - Huub Oosterhuis 
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VOORBEREIDING 
 

Inleidend orgelspel 
 

Woord van welkom 

 
De kaarsen worden aangestoken  

 
Intochtslied (staande): Lied 221 vs 1 en 2 

 
Bemoediging en drempelgebed 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: God die wij zoeken 

a: ONTFERM U OVER ONS 
v:Vat ons samen in Uw liefde 

a: AMEN   
 

Zingen: Lied 221 vs 3 (daarna zitten)                                
 

SCHRIFT 
 

 
Gebed bij de opening van de Schrift       

 
Met de kinderen - zingen: Lied 854 

 

Lezing Psalm 138 uit Psalmen vrij                        
                  – Huub Oosterhuis 
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Mijn hart een harp een viool 
ik zing en speel u, Gezegende. 

 
Hoog op hun tronen, ik hoor ze, 

de opperste wezens ter wereld. 
Ik tart ze, ik zing ze de Naam toe: 

“Vriendschap ontferming en trouw.” 
 

Naam die mij klonk in mijn oren 
die nog klinkt in mijn ziel: 

“Ik zal zijn die ik ben, voor jou, 

vriendschap ontferming en trouw.” 
 

Ik vertrouwde mijn oren niet, 
riep omhoog: Wat bedoelt U? 

Versta ik het goed? – ja goed, 
klonk een stem in mijn ziel. 

 
Gij hebt mij gesterkt diep van binnen. 

Ik moet door het oog van de naald, 
Gij haalt mij er door, Gij voor eeuwig 

Vriendschap ontferming en trouw. 
 

Gij laat nooit varen uw werk 
Het broze werk van uw handen 

 

 
Zingen: Lied 329 

 
Overdenking  
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Zingen Lied 952 
Terugkomst eerste groep kinderen onder naspel 

 

 

GEDENKEN 
 

Overlijdensafkondiging 
 

Inleidende woorden 
 
Na het noemen van een naam kunnen 

familieleden naar voren komen en een lichtje 
aansteken dat is ontstoken aan het licht van de 

Paaskaars. Een laatste lichtje steken we aan voor 

wie niet genoemd zijn. 
 

Moment van stilte 
 

Pianospel: Lied 952 

Terugkomst tweede groep kinderen terwijl de 
namen worden geschreven. 

 

De lichten voor de tafels worden aangestoken 
onder het zingen van Lied 598 
 
Er is gelegenheid voor ieder die dat wil om een 

kaartje met een naam erop geschreven naar één 
van de tafels te brengen en in een houder te 

plaatsen. U kunt via het middenpad naar voren of 
naar achteren en via het zijpad weer terug lopen. 
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Piano:Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit                        
         - J.S. Bach 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

 
Aandachtsboek 

Dankgebed, Voorbeden,                       
Stil gebed, Onze Vader  

 
Mededelingen 

 

Slotlied: Lied 263 (staande) 
 

Zegen  v:……….             
           a: AMEN 

 
Uitleidend orgelspel  

 

 

 

        

 

 

 


