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          KERKDIENST                     

                 Orde van dienst EEUWIGHEIDSZONDAG  
op 22 november 2020 aanvang 10:00 uur    

in de Hoeksteen   
Voorganger: ds. Ernst van Gulik 

Organist: Niek Schuringa 
Pianiste: Moniek Timmer 

  
  
- Welkom en mededelingen 

 
- Lied 23b: 1, uit Liedboek 

 
1. De Heer is mijn Herder! 

'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

 
- Bemoediging en groet 

 
- Gebed 

 
- Lied 218: 1, 2 uit Liedboek 
 

1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 

2. Dank U voor alle bloemengeuren 
dank U voor ieder klein geluk. 
Dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek. 
 

- Woord van genade 
 

- Opdracht 
 

- Gebed 
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- Bijbellezing: Johannes 11: 1-27 
  

1Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en 
haar zuster Marta woonden – 2dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd 
heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was 
haar broer. 3De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: 
‘Heer, uw vriend is ziek.’  
 
4Toen 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.’ 5Jezus hield 
veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. 6Maar toen hij gehoord had 
dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was. 7Daarna 
zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 8‘Maar rabbi,’ 
protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar 
toch weer naartoe?’  
 
9Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, 
want hij ziet het licht van deze wereld, 10maar wie ’s nachts loopt, struikelt 
doordat hij geen licht heeft.’ 11Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend 
Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken.’ 12De leerlingen zeiden: ‘Als 
hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’ 13Zij dachten dat hij het over 
slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. 14Toen zei hij hun 
ronduit: ‘Lazarus is gestorven, 15en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: 
nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ 
16Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar 
gaan, om met hem te sterven.’ 
 
17Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf 
lag. 18Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien 
stadie, 19 en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om 
hen te troosten nu hun broer gestorven was.  
 
20Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet, terwijl 
Maria thuisbleef. 21Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou 
mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal 
geven wat u vraagt.’ 23Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24‘Ja,’ zei 
Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 
25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal 
leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit 
sterven. Geloof je dat?’ 27‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, 
de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’. 
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- Lied 769: 1, uit Liedboek 
 

1.  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. 

 
- Verkondiging 

 
Ik ben de opstanding 

en het leven 
 
 

- Muzikale bijdrage 
 
 

- Inleiding van de gedachtenis 
 

Zij die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen 
 

Moment van Stilte 
 

Laatste kaars wordt aangestoken 
 

 
- Lied "Ga maar gerust" 
 

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan 
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan  
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht 
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt. 
 

- "Dat er een morgen komt" van Kris Gelaude 
 

Ga met ons, God, 
de lange weg 
van onmacht en verdriet 
naar kracht en opstanding. 
Ga met ons die weg 
die over sterven heen 
naar onaantastbaar leven leidt. 
Duld onze vragen. 
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Begrijp onze weemoed. 
Verzacht wat ons pijn doet. 
En laat er ook licht zijn. 
Blaas de gloed 
van verlangen weer aan. 
Dat er een morgen komt die ons optilt. 
Dat er een avond is van vervulling, 
van eeuwig weerzien 
en thuis zijn met allen. 
 

- Gedenken van Warry Wekema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dankgebed en voorbeden 
 
- Lied 639: 1, uit Liedboek 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan  
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:  
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

- Zegen 
 


