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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld, wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, zondag 20 november 2022 
Aanvang 18.00 uur 
 
 

Eeuwigheidszondag 
 
 

Voorganger:  
Ds. M. Dubbelman 
 
 
Voor de dienst 

Zang: Maranatha (Sela) 
Wanneer komt de dag? Wanneer, o God, 
zal de nacht voorgoed ten einde zijn? 
Komt de tijd dat alles anders wordt, 
er geen tranen en geen rouw meer zijn? 
 
Iedereen zal zien hoe Jezus komt 
op de wolken met bazuingeschal. 
Vol van luister, stralend als de zon; 
Heer, hoe lang nog voor U komen zal? 
 
Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet! 
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
 
Heer, wij zien met groot verlangen uit 
naar het eeuwig koninkrijk van God. 
Waar Uw kerk zal stralen als Uw bruid; 
met haar bruidegom verenigd wordt. 
 
Hef je handen op en kijk omhoog. 
Prijs de Heer, aanbid hem met ontzag, 
met een brandend hart vervuld van hoop. 
Jezus komt. Er is een nieuwe dag! 
 
Niets is beter dan bij U te zijn. 
Wat een vreugde om te leven zonder pijn. 
Dan kniel ik neer, 
voor U mijn Heer. 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 
Jezus, wacht toch niet langer, kom! 

 
J.S. Bach, ‘Air on the G-string’ 
(mededelingen op het scherm) 
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Liturgie 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 27 vers 7 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op de Heer', godvruchte schaar, houd moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed. 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer. 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer'. 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 43 vers 3 en 4 

Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
en breng mij, door die glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder. 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
dan zal ik, juichend, stem en snaren 
ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
mij eindeloos verheugt. 

 
Schriftlezing Openbaring 21 : 1 – 5 
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. 
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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. 
 
Gebed 
 
Herdenking van hen die gestorven zijn (zo mogelijk staande) 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 103 vers 8 en 9 

Gelijk het gras is ons kortstondig leven, 
gelijk een bloem, die op het veld verheven, 
wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer; 
wanneer de wind zich over 't land laat horen, 
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren; 
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. 
 
Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen, 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen: 
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht, 
dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden 
noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden, 
maar die naar eis van Gods verbond betracht. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing 2 Koningen 8 : 1 - 6 
1 Elisa had gesproken tot de vrouw van wie hij de zoon levend gemaakt had: 
Sta op en ga heen, u en uw gezin, en verblijf als vreemdeling waar u verblijven 
kunt, want de HEERE heeft een hongersnood aangekondigd, en die zál ook 
zeven jaar lang over het land komen. 
2 En de vrouw was opgestaan en had gedaan overeenkomstig het woord van 
de man Gods: zij ging, zij en haar gezin, en verbleef als vreemdeling in het 
land van de Filistijnen, zeven jaar lang. 
3 En het gebeurde na verloop van de zeven jaren dat de vrouw uit het land 
van de Filistijnen terugkeerde. Zij ging eropuit om de hulp van de koning in te 
roepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. 
4 De koning was nu juist in gesprek met Gehazi, de knecht van de man Gods. 
Hij zei: Vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. 
5 En het gebeurde, terwijl hij de koning aan het vertellen was hoe Elisa een 
dode levend gemaakt had, zie, de vrouw van wie hij de zoon levend had 
gemaakt, kwam de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en 
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met het oog op haar akker. Toen zei Gehazi: Mijn heer de koning, dit is de 
vrouw en dit is haar zoon, die Elisa levend heeft gemaakt. 
6 En de koning ondervroeg de vrouw en zij vertelde het hem. Toen gaf de 
koning haar een hoveling mee en zei: Laat zij alles wat van haar is, 
terugkrijgen, ook de hele opbrengst van de akker, van de dag af dat zij het 
land verlaten heeft, tot nu toe. 
 
Inzameling van de gaven  
 
Zingen Toekomst vol van hoop (Sela) 

In de nacht van strijd en zorgen  
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.   
 
Ook al zijn er duizend vragen,    
al begrijpen wij U niet,   
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.    
 
U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.   
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.  
 
U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht.                   
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 

 
Verkondiging 
 
Zingen De mensen die we missen (Sela) 

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. 
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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.  
 

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. 
  

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! 
  

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. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen Op Toonhoogte 392 vers 1, 2 en 6 

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.    
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2 Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt Uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
6 Van die dag kan niemand weten, 
maar het Woord drijft aan tot spoed. 
Zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist’ren, heden, 
Komt voor eens en komt voorgoed! 

 
Zegen 
 
 
Na de dienst 

Zang: Hymn of Heaven (Phil Wickham) 
How I long to breathe the air of Heaven, 
where pain is gone and mercy fills the streets. 
To look upon the One who bled to save me 
and walk with Him for all eternity. 
 

Wat verlang ik om de lucht van de hemel in te ademen, 
waar pijn verdwenen is en barmhartigheid de straten vult. 
Om te kijken naar Degene die stierf om mij te redden 
en om met Hem te wandelen in alle eeuwigheid. 
 

There will be a day when all will bow before Him, 
there will be a day when death will be no more. 
Standing face to face with He who died and rose again. 
Holy, holy is the Lord. 
 

Er komt een dag dat iedereen voor Hem zal buigen, 
er komt een dag dat de dood er niet meer zal zijn. 
Oog in oog staan met Hem die stierf en weer opstond. 
Heilig, heilig is de Heer. 

 
And every prayer we prayed in desperation, 
the songs of faith we sang through doubt and fear: 
In the end, we'll see that it was worth it 
when He returns to wipe away our tears 
 

En elk gebed dat we in wanhoop baden, 
de geloofsliederen die we zongen door twijfel en angst heen: 
Uiteindelijk zullen we zien dat het dat waard was, 
als Hij weerkomt om onze tranen af te vegen. 

 
Oh, there will be a day when all will bow before Him 
There will be a day when death will be no more 
Standing face to face with He who died and rose again 
Holy, holy is the Lord 
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O, er komt een dag dat iedereen voor Hem zal buigen, 
er komt een dag dat de dood er niet meer zal zijn. 
Oog in oog staan met Hem die stierf en weer opstond. 
Heilig, heilig is de Heer. 

 
And on that day, we join the resurrection 
and stand beside the heroes of the faith. 
With one voice, a thousand generations 
sing, "Worthy is the Lamb who was slain". 
 

En op die dag staan ook wij op 
en staan naast de geloofshelden. 
Met één stem zingen duizend generaties: 
"Waardig is het lam dat geslacht is". 

 
And on that day, we join the resurrection 
and stand beside the heroes of the faith. 
With one voice, a thousand generations 
sing, "Worthy is the Lamb who was slain". 
"Forever He shall reign". 
 

En op die dag staan ook wij op 
en staan naast de geloofshelden. 
Met één stem zingen duizend generaties: 
"Waardig is het lam dat geslacht is". 
"Voor altijd zal Hij regeren". 

 
So let it be today we shout the hymn of Heaven. 
With angels and the saints, we raise a mighty roar. 
Glory to our God who gave us life beyond the grave. 
Holy, holy is the Lord. 
 

Dus laten we vandaag het lied van de hemel uitroepen. 
Met engelen en heiligen laten we een machtig geluid horen. 
Glorie aan onze God, die ons na het graf leven heeft gegeven. 
Heilig, heilig is de Heer. 

  
So let it be today we shout the hymn of Heaven. 
With angels and the saints, we raise a mighty roar. 
Glory to our God who gave us life beyond the grave. 
Holy, holy is the Lord. (3x) 
 

Dus laten we vandaag het lied van de hemel uitroepen. 
Met engelen en heiligen laten we een machtig geluid horen. 
Glorie aan onze God, die ons na het graf leven heeft gegeven. 
Heilig, heilig is de Heer. (3x) 

 


