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Orde van dienst Eeuwigheidszondag 22 november 2020 

Voorgangers:  Ds. Louis Krüger en Anita Stigter 
Ouderling van dienst: Gerard Mouwen 
Diaken van dienst: Huibert Logmans 

Orgel:   Peter Maat 
Voorzang:  Gerard Mouwen 

Thema:   “Jezus’ woorden brengen me eeuwig leven” 

Voor de dienst:   

Opwekking 733: Tienduizend redenen https://www.youtube.com/watch?v=2pP0fcmBYck 

Opwekking 623: Laat het huis gevuld zijn https://www.youtube.com/watch?v=1USmtjCHkKg 

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecten:  
 

• Pioniersplek Boeiend! 
• Koningskerk 

 
Gemeente gaat staan 

 
Intochtslied  -  Opwekking  167  

1. Samen in de naam van Jezus,  
heffen wij een loflied aan 
Want de geest spreekt alle talen  
en doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden, samen zoeken  
naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen  
samen leven tot zijn eer 
 
2. Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis 

De weg van God is niet te keren  
omdat hij er over waakt 
En de geest verbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt 
 
3. Prijs de Heer de weg is open  
naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, triomfator,  
mijn verlosser, middelaar 
Vader met geheven handen  
breng ik u mijn dank en eer 
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen  
Jezus Christus is de Heer

Stil gebed, moment van rust 

Votum en groet 

Glorialied: Gezang 257 

Hallelujah eeuwig dank en ere, 
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht 
word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
voor Uw liefd’ U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade; 
Uw gemeenschap, Geest van God, 
amen! Zij ons eeuwig lot. 

Gemeente gaat zitten 
 

Gebed om verootmoediging 
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Genadeverkondiging 
 
Kinderbijdrage - Zacharia 14: 9 
 
En de Heer zal Koning worden over de hele aarde. 
 
Bijpassend lied opwekking 416 gezongen door Elly en Rikkert: https://youtu.be/6Zfet3lTdlQ  
 

- Herdenken van de overledenen   - 
 

Naam     Voornaam  Overleden  Lf 
 
Wilhelmina de Vries    Wil   14-12-2019  94 
Leendert van Rijn    Leen   12-03-2020  75 
Johanna Haspers   Annie   02-04-2020  81 
Grietje Vloo-Geertsema  Gré   25-05-2020  87 
Maartje Tuitel-Zwijnenburg  Maartje   13-07-2020  92 
Annigje Maria Witlox   An   06-08-2020  85 
Hendrika Johanna Alkema-van Schaik Riek   12-08-2020  93 
Dennis Vinod Rajender Mahabier Dennis   11-09-2020  53 
Arie Johannes Dirk Molenaar  Arie   27-09-2020  80 
Adriana van Oost-Kielen  Adri   26-10-2020  88 
Arend van Rijn     Arend   07-11-2020  78 
 
Allen die ons niet bij name bekend zijn maar bij u in het hart leven. 
Allen die in deze moeilijke tijd geliefden hebben verloren.  
 
Kaarsen aansteken voor de overledenen 
 
Gedicht: De laatste deur  (Justus A. van Tricht) door Anita Stigter 

De laatste deur staat open 
dat is de deur van God. 
Die deur wordt nooit gesloten 
en gaat ook nooit op slot. 
 
Die open deur des Levens 
waar ieder door mag gaan. 
Die zal God nimmer sluiten 
die laat Hij openstaan. 
 
't Is niet als bij de mensen 
die sluiten deuren af, 
en doen of zij niet thuis zijn 
of zwijgen als het graf. 
 

Bij God is het net anders 
Hij houdt graag open huis, 
en Hij roept al Zijn kind ‘ren 
genodigd, bij Hem thuis. 
 
Hij roept hen aan Zijn tafel 
Hij schenkt hun brood en wijn, 
en Hij wil voor Zijn kind’ ren 
steeds Bron van Vreugde zijn. 
 
Waar andere deuren dicht zijn 
of blijven op een kier. 
Daar staat Gods deur steeds open 
met Jezus als portier. 

Lied: Opwekking 818 Op die dag https://www.youtube.com/watch?v=mUZstC5J6U8  
 
Gebed bij de opening van de Bijbel en Voorbeden 
 
Bijbellezingen: (NBV): Johannes 11: 1-7, 17-27, 32-44 en 1 Petrus 1: 17-25                                                                       
door Anita Stigter 

Johannes 11: 1-7 
Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster Martha 
woonden – dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en Zijn voeten met haar haar heeft 
afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. De zusters stuurden iemand naar Jezus met de 
boodschap: “Heer uw vriend is ziek”. Toen Jezus dit hoorde zei Hij: “Deze ziekte loopt niet uit op 
de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden”. Jezus hield veel van 
Martha en haar zuster, en van Lazarus. Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij 
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toch nog twee dagen waar Hij was. Daarna zei Hij tegen Zijn leerlingen: “Laten we terug gaan naar 
Judea”.   
 
Johannes 11: 17-27 
Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Bethanië lag dicht 
bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer 15 stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Martha 
en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus 
onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuis bleef. Martha zei tegen Jezus: “Als U hier 
was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal 
geven wat U vraagt”. Jezus zei: ”Je broer zal uit de dood opstaan”. Ja zei Martha, Ik weet dat hij 
bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: “Ik ben de opstanding en het 
leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal 
nooit sterven. Geloof je dat?” “Ja Heer, zei ze, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God 
die naar de wereld zou komen”. Na deze woorden ging ze terug 
 
Johannes 11: 32-44 
Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan Zijn voeten neer. Ze zei: 
“Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!”. Jezus zag hoe zij en de Joden 
die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde Hem. Diep bewogen vroeg Hij: ”Waar hebben jullie 
hem neergelegd?”. Ze zeiden: “Kom maar kijken, Heer”. Jezus begon ook te huilen, en de Joden 
zeiden: “Wat heeft Hij veel van hem gehouden!”. Maar er werd ook gezegd: “Hij heeft de ogen van 
een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?”. Ook dit 
ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. Hij zei: “Haal de 
steen weg”. Martha, de zuster van de dode, zei: “Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!”. 
Jezus zei tegen haar: “Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?” Toen 
haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ”Vader, ik dank U dat U mij hebt 
verhoord. U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat 
ze zullen geloven dat U mij gezonden hebt.” Daarna riep Hij: “Lazarus, kom naar buiten!” De dode 
kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een 
doek. Jezus zei tegen de omstanders: “Maak de doeken los en laat hem gaan.” 
 
1 Petrus 1: 17-25 
En aangezien u Hem, die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanziens des persoons, 
Vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor Hem hebben. U weet 
immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven 
dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam, zonder smet of 
gebrek, van Christus. Al voor de grondvesting van de wereld is Hij door God uitgekozen, en nu is 
Hij, aan het einde van de tijd, verschenen omwille van u. Door Hem gelooft u in God, die Hem uit 
de dood heeft opgewekt en Hem laat delen in Zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God. 
Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders 
en zusters houden; heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die 
opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende en 
altijd blijvende woord. De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras 
verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan. Dit woord is het 
evangelie dat u verkondigd is. 
 
Zingen: Joh. de Heer 283, vers 1, 2 en 4 

1.Vaste rots van mijn behoud, 
als de zonde mij benauwt, 
laat mij steunen op Uw trouw, 
laat mij rusten in Uw schaûw. (=schaduw) 
Waar het bloed door u gestort, 
mij de bron des levens wordt. 
 
2.Jezus, niet mijn eigen kracht, 
niet het werk door mij volbracht, 
niet het offer dat ik breng, 
niet de tranen die ik pleng, 

schoon ik ganse nachten ween, 
kunnen redden, Gij alleen. 
 
4.Eenmaal als de stonde slaat, 
dat dit lichaam sterven gaat, 
als mijn ziel uit d’ aardse woon 
opklimt tot des rechters troon, 
Rots der eeuwen, in Uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood 
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Verkondiging:  “Jezus’ woorden brengen me eeuwig leven” 

Zingen: Opwekking 136 

ABBA Vader, U alleen,  
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
ABBA, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

ABBA, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij, 
d’ Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
ABBA, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen.  

Dankgebed  

Slotlied: Evangelische Liedbundel  413

1.Lichtstad met uw paarlen poorten  
Wond ‘re stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist’ ren naar zijn liefde stem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
2.Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist’ ren naar zijn liefde stem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem 
 
4.Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist ‘ren naar zijn liefde stem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem.

Wegzending en Zegen (en de gemeente zegt: Amen) 

Opwekking 617 Hij kent mijn naam        https://www.youtube.com/watch?v=U5hi-phvjJs 

 

 

 

 


