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Eeuwigheidszondag  

 
zondag 22 november 2020 

 
  Protestantse Wijkgemeente     

     Ontmoetingskerk Rhenen 
10.00 uur 

 

 

een kostbaar geschenk: 
 

 
 

 

Voorgangers: ds. Inge de Jong – Baerends 
      ds. Ton van Vliet 

muziek   : Dick Nauta 

zang   : Roelof de Jong, Ellen Wolf  
   Ben Hartman, Freek Bouwman 
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In vertrouwen op Gods doorgaande liefde en trouw in Jezus Christus, in 
het geloof dat het leven niet ophoudt bij de dood, noemen wij vandaag 
de namen van gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn 
overleden, en we ontsteken voor elk van hen een kaars. Als gemeente 
maken we ruimte voor familieleden van hen die zijn heengegaan. De 
verbondenheid met elkaar blijft door de mogelijkheid om thuis de viering 
mee te maken.  
 
Direct bij binnenkomst, met nog het mondkapje voor, is er gelegenheid 
om in alle rust een lichtje te ontsteken ter gedachtenis aan een dierbare. 
Als u op uw plaats zit, kunt u het mondkapje afdoen. Deze lichtjes zullen 
de hele viering blijven branden. 

 
Muziek: enkele koraalbewerkingen 
 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
 
Welkom door de ouderling van dienst              
 

Lied 919 vers 1 en 4 – Gij die alle sterren houdt 
 
Aanvangswoord, groet en drempelgebed  (staande) 
 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
        a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
 v. die trouw blijft, telkens weer, 
 a. en niet opgeeft wat Hem voor ogen staat: 
      een nieuwe wereld waar liefde woont.   
 

v. De vrede van de Heer met jullie allen 
a. Zijn vrede ook met jou. 

        
v. God, ……………  
    door Jezus Christus onze Heer. 

       a. Amen 
              (gemeente gaat zitten) 

 
Lied 942 vers 3 – Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft 
 
Openingsgebed  
 
Moment voor de kinderen 
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We kijken en luisteren: Vlammetje  
https://www.youtube.com/watch?v=DrDhcuqHPb8 
 
Gebed om Gods Geest in ons midden 
 
Eerste lezing: Jesaja 43 vers 1 – 5a    
 

Welnu, dit zegt de HEER, 
die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, 

ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij! 

2Moet je door het water gaan – ik ben bij je; 

of door rivieren – je wordt niet meegesleurd. 

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren, 

de vlammen zullen je niet verschroeien. 

3Want ik, de HEER, ben je God, 

de Heilige van Israël, je redder. 

Voor jou geef ik Egypte als losgeld, 

Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. 

4Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, 

zo waardevol, en ik houd zo veel van je 

dat ik de mensheid geef in ruil voor jou, 

ja alle volken om jou te behouden. 

5Wees niet bang, want ik ben bij je. 

 

Meditatief intermezzo  
 
Tekst van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945): 
 
Als je van iemand houdt en hij ontvalt je 

https://www.youtube.com/watch?v=DrDhcuqHPb8
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kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen. 
Probeer het maar niet, want het zal je niet lukken. 
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. 
 
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost, 
want zolang de leegte werkelijk leegte blijft, 
blijf je daardoor met elkaar verbonden. 
 
Zeg niet: “God vult die leegte”, 
want – geloof me – dat doet Hij niet.  
Integendeel: Hij houdt die leegte leeg  
en helpt ons zo  
om de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,  

zij het ook in pijn. 
 
Hoe mooier en rijker de herinneringen, 
des te moeilijker het afscheid. 
Maar dankbaarheid verandert de pijn 
van de herinneringen in stille vreugde. 
 
De mooie dingen van vroeger 
zijn geen doorn in het vlees, 
maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt. 
 

Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,  
maar alleen op bijzondere ogenblikken. 
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,  
een veilig bezit. 
Dan wordt het verleden een blijvende bron 
van vreugde en kracht. 
 
Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945) 
 
Lied 695 vers 1, 2 en 5 – Heer, raak mij aan met uw adem 
 

Overweging    
 
Stil moment  
 
Lied 344 – Wij geloven één voor één 
 

GEDACHTENIS 
 

Enkele woorden ter inleiding  
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Zang (lied 199): 
 Koester de namen die wij hier gedenken, 
 dat zij geborgen zijn in uw genade, 
 dat zij gekend zijn bij U en bij ons. 
 

In Gods liefde geborgen 
 
  2 januari  Pieter van der Maas (Piet)    79 jaar 
  7 januari Gerdina Monhemius – van Schuppen (Diny) 90  jaar  
  7 januari Jan van de Scheur (Jan)     81 jaar 
 
 Koester de namen die wij hier gedenken… 
 

 
 
23 januari  Grietje Rotte – Verweij (Greet)   85 jaar 
13 februari Anne Marius van der Waal (Maas)   83 jaar 
23 maart  Maatje du Pré – Stomphorst (Wil)   84 jaar 
 
 Koester de namen die wij hier gedenken… 
 
  2 mei  Raymond Gerth van Wijk (Raymond)  81 jaar 
  3 mei  Gerarda Elizabeth Hager – Paauwe (Gerda) 85 jaar 
 30 mei  Julia Anthonia Gademans (Julia)   93 jaar  

  7 juni  Jan van de Haar (Jan)     90 jaar 
 
 Koester de namen die wij hier gedenken… 
 
allen die zijn overleden door het coronavirus… 
 
de velen niet met name genoemden… 
 

Koester de namen die wij hier gedenken 
 
Moment van stilte        (staande) 

 
Lied 769 vers 1 en 5 – Eens, als de bazuinen klinken  (staande) 
            
          (hierna gaan we zitten) 
Slotgebed en Onze Vader 
              
Collectedoel 

 
Slotlied 416 vers 1, 2 en 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn  
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Uitzending en zegen       (staande)  
  gezongen ‘Amen, amen, amen.’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


