
Liturgie voor de morgendienst op  
eeuwigheidszondag 20 november 2022, 

 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. C.G. op ‘t Hof 
Schriftlezing:  
2 Samuel 1: 1-12 
2 Samuel 1: 17-27 
Johannes 11: 23-27 
Johannes 11: 32-36 
Johannes 11: 43-44 
Openbaring 21: 1-5 

Schriftlezing: 
2 Korinthe 4:13 - 5:10 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag is het eeuwigheidszondag. Het bloemstuk dat dan in 

de kerk staat is gemaakt door Monique Lemmen. Dit bloemstuk bestaat uit een 
hoofddeel en 2 delen voor de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. De 
nabestaanden mogen het deel dat voor hen bestemd is meenemen. Verder 
worden er deze zondag geen bloemen weggebracht. 

▪ Bloemenrooster: Er zijn mensen nodig die willen helpen bij het wegbrengen 
van de bloemengroet. Daarnaast zijn er mensen nodig die af en toe de bloemen 
op zaterdag ophalen bij Bloemenshop Jolanda. Bent u of ben jij degene die wil 
helpen? Laat dit dan weten bij Trijnie Braam (06-20408210) 

▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

▪ Collecte voor onderhoud: Volgende week zondag is het de laatste zondag van 
de maand. Bij het verlaten van de kerk zal er dan een collecte zijn voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema 
van vanmiddag is “Zacheus ontmoet Jezus” n.a.v. Lucas 19: 1-10. 

▪ Kerstviering JV: De jeugdvereniging nodigt iedereen van 67 jaar en ouder oud 
voor de kerstviering op 18 december. De middag begint aansluitend aan de 
middagdienst. Voor eten wordt gezorgd. Het zal rond 19.30 uur afgelopen zijn. 
Aanmelden kan binnenkort.  

▪ Oproep bovenstemgroep: Voor de startende bovenstemgroep zijn wij op zoek 
naar broeders (jong en oud) die het fijn vinden om met elkaar God de lof toe 
te zingen. We gaan Psalmen en geestelijke liederen leren zingen met de 
bovenstem. We starten met oefenen één keer in de drie weken na de 
morgendienst. Lijkt het je wat en hebben we je hiervoor enthousiast gekregen? 
Fijn! Je kunt je aanmelden bij de volgende contactpersonen: 
Berend de Jonge, Jan de Wit, Eppo Hulzebos, Remko Cannegieter. 
 

Mededelingen D.V. 
▪   Zondag 27 november: Volgende week zondag, 1e advent, beginnen de diensten 

op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur) In beide diensten hoopt ds. J.R. 
Bulten voor te gaan. 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 90: 1, 8 NB (Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen) 
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. 

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. 
 

 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 397: 1, 3, 6 (O God Die droeg ons voorgeslacht)  
O God, die droeg ons voorgeslacht, 
in nacht en stormgebruis, 
bewijs ook ons uw trouw en macht, 
wees eeuwig ons tehuis! 
 

Gij zijt, van vóór Gij zee en aard' 
hebt door uw woord bereid, 
altijd dezelfde, die Gij waart, 
de God der eeuwigheid! 

O God, die droeg ons voorgeslacht 
in tegenspoed en kruis, 

wees ons een gids in storm en nacht 
en eeuwig ons tehuis! 

 
Wetslezing 
 
Zingen: Psalm 103: 4, 7 NB (Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen) 
Zo hoog en wijd de hemel staat 
gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem 
vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't 
oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil 
troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons 
bevrijd. 

Maar 's HEREN gunst zal over die Hem 
vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende 
geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond 
betrachten, 
van zijn barmhartigheid het 
lichtend spoor. 



Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: 2 Samuel 1: 1-12 en 17-27, Johannes 11: 23-27, 32-36 en 43-
44, Openbaring 21: 1-5 (HSV)  
1 Het gebeurde na de dood van Saul, toen David teruggekeerd was van het 
verslaan van deAmalekieten en David twee dagen in Ziklag gebleven was, 
2 op de derde dag gebeurde het dat, zie, er een man uit het legerkamp 
kwam, bij Saul vandaan. Zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op 
zijn hoofd. En het gebeurde, toen hij bij David kwam, dat hij zich ter aarde 
wierp en zich neerboog. 3 David zei tegen hem: Waar komt u vandaan? En 
hij zei tegen hem: Ik ben ontkomen uit het kamp van Israël. 4 Verder zei 
David tegen hem: Wat is er gebeurd? Vertel het mij toch. En hij zei dat het 
volk uit de strijd was weggevlucht, dat er ook velen van het volk waren 
gevallen en gestorven, en dat ook Saul en zijn zoon Jonathan dood waren. 
5 David zei tegen de jongeman die hem de boodschap bracht: Hoe weet u 
dat Saul dood is, en ook zijn zoon Jonathan? 6 Toen zei de jongeman die 
hem de boodschap gebracht had: Ik kwam toevallig op het gebergte 
Gilboa, en zie, Saul leunde op zijn speer; en zie, de wagens en 
wagenmenners hielden dicht op hem aan. 7 Hij keek achter zich, zag mij 
en riep mij. En ik zei: Zie, hier ben ik. 8 Hij zei tegen mij: Wie bent u? En ik 
zei tegen hem: Ik ben een Amalekiet. 9 Toen zei hij tegen mij: Kom toch bij 
mij staan en dood mij, want benauwdheid heeft mij bevangen, hoewel 
mijn leven nog helemaal in mij is. 10 Toen ging ik bij hem staan en doodde 
hem, want ik wist dat hij na zijn val niet leven zou. Ik nam de diadeem die 
hij op zijn hoofd had en de armband die om zijn arm zat, en heb die hier 
bij mijn heer gebracht. 11 Toen greep David zijn kleren en scheurde ze, en 
al de mannen die bij hem waren, deden dat ook. 12 Zij bedreven rouw, 
huilden en vastten tot de avond over Saul en over Jonathan, zijn zoon, en 
over het volk van de HEERE en over het huis van Israël, omdat zij door het 
zwaard gevallen waren. 

17 David hief dit klaaglied aan over Saul en over Jonathan, diens 
zoon. 18 Hij zei dat men de nakomelingen van Juda het Lied van de boog 
zou leren. Zie, het is geschreven in het Boek van de Oprechte. 19 O sieraad 
van Israël, op Uw hoogten ligt hij, gesneuveld. Hoe zijn de helden gevallen! 
20 Maak het niet bekend in Gath, breng de boodschap niet op de straten 
van Askelon, anders verblijden de dochters van de Filistijnen zich, anders 
springen de dochters van de onbesnedenen op van vreugde. 21 Bergen 
van Gilboa, laat geen dauw of regen meer op u zijn, op de hooggelegen 
velden; want daar is het schild van de helden smadelijk weggeworpen, het 
schild van Saul, niet meer gezalfd met olie. 22 Zonder bloed van 
gesneuvelden, zonder vet van helden week de boog van Jonathan niet 



terug; ook het zwaard van Saul kwam niet leeg terug. 23 Saul en Jonathan, 
bemind en geliefd in hun leven, in hun dood niet gescheiden, waren 
sneller dan arenden, sterker dan leeuwen. 24 Dochters van Israël, ween 
over Saul, die u kleedde met scharlaken, met weelde, die u sieraad van 
goud deed dragen op uw kleding. 25 Hoe zijn de helden gevallen in het 
midden van de strijd! Jonathan ligt gesneuveld op uw hoogten! 26 Ik ben 
benauwd om jou, mijn broeder Jonathan! Je was mij zeer lief; je liefde was 
mij wonderlijker dan de liefde van vrouwen. 27 Hoe zijn de helden 
gevallen, de strijdwapens verloren! 

23 Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. 24 Martha zei 
tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. 
25 Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij 
gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 26 en ieder die leeft en in Mij 
gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? 27 Zij zei tegen 
Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in 
de wereld komen zou. 

32 Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan 
Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn 
broer niet gestorven zijn. 33 Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de 
Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest 
bewogen en raakte innerlijk in beroering. 34 En Hij zei: Waar hebt u hem 
gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien. 35 Jezus weende. 36 
De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had! 

43 En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, 
kom naar buiten! 44 En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan 
handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met 
een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. 

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de 
eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er 
niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, 
neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor 
haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel 
zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en 
zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En 
God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer 
zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik 
maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden 
zijn waarachtig en betrouwbaar. 

 
Kindermoment  



Zingen kinderlied: Veilig in Jezus’ armen 
Refrein: Ik ben veilig in Jezus' 
armen. 
Veilig ben ik bij Hem. 
Ik ben veilig in Jezus' armen. 
Er is nergens een plek waar ik 
zo veilig ben. 
  
 

Ben ik soms eenzaam en 
heb ik verdriet. 
Is het soms net 
alsof niemand me ziet. 
Net of er niemand meer is 
die me mist. 
Dan mag ik weten dat Jezus er is. 
(refrein) 

 
Als ik door anderen soms 

wordt gepest. 
Zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet 

bij de rest'. 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken. 

Hij is mijn Vriend 
en ik hoor bij Hem. 

(refrein) 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging: Al onze tranen zijn bij God bekend  
 
Zingen: Psalm 56: 3, 4 DNP (U kent mijn zwerftocht door het hele land) 
U kent mijn zwerftocht door het hele 
land. 
U doet, wanneer verdriet mij 
overmant, 
mijn tranen in uw kruik – met eigen 
hand 
hebt U ze opgeschreven. 
Toen ik U riep, hebt U gehoor gegeven. 
De vijand vluchtte, U hebt hem 
verdreven. 
Dit weet ik: U geeft ruimte om te leven. 
God, U staat aan mijn kant. 
 

Ik prijs uw woord, uw woord dat blijft 
bestaan. 
Ik prijs U, God, om wat U hebt gedaan. 
Ik ben niet bang meer, wie doet mij iets 
aan? 
Mijn dank wil ik betalen. 
Bevrijd door U kan ik weer ademhalen. 
U wijst de weg, ik kan niet meer 
verdwalen. 
Uw licht zal voor mijn ogen blijven 
stralen. 
Zo kan ik verder gaan. 

Moment van herdenken van de overledenen 
 
  



Luisteren naar luisterlied: De namen die we missen 
God, U kent de namen van de 
mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met 
ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij 
rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de 
mensen uit de tijd. 
 

God, U kent de namen van de 
mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons 
leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten 
aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de 
mensen in ons hart. 

Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede 
vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen 
die we missen. 
  

God, U kent de namen van de 
mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie 
ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we 
komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het 
leven, voor altijd. 

 
Wie huilt er onze tranen? 

Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 

Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 

Christus, Hij alleen! 
 
Voorbede en dankzegging  
 
Zingen: Ev. Lb. 413: 1, 2, 4 (Lichtstad met uw paarlen poorten) 
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
Refrein. 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

 
  



Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 
Refrein. 
 

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
Refrein. 

Collecte 
Na collecte worden de kinderen van de oppas opgehaald  
 
Zingen: Opwekking 770 (Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam) 
Hoe wonderlijk mooi 
is uw eeuwige naam. 
Verborgen aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U, 
wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is 'Ik Ben' en 
'Ik zal er zijn'. 
 

Een boog in de wolken 
als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, 
zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, 
maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, 
U die mij ziet. 

Refrein: 
'Ik ben die Ik ben' 
is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig 
deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, 
ontroerend dichtbij; 
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er 
zijn'. 

De toekomst is zeker, 
ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, 
als ik U ontmoet, 
dan droogt U mijn tranen, 
U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, 
laat mij niet gaan. 
 

 
O Naam aller namen, 

aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden 

van Jezus, mijn Heer: 
geen dood en geen leven, 

geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, 

dicht bij U zijn. 
(Refrein) 

 
Zegen 


