
Orde van dienst zondagmorgen 21 november 2021 – 
Eeuwigheidszondag – ds. Agnes Gooijer en ds. Chris Koole 

 
Orgelmuziek 
 
Wij zoeken de stilte…  
       
Welkomstwoord  
 

Aansteken van de gemeentekaars en lantaarntje   
 
Inleiding op de dienst. Hier hebben we Gods Geest bij nodig… 
 
Zingen: Van hemelhoog waait (ZZZ 740, mel Ps 134) 
Van hemelhoog waait plots een wind 
door 't huis waar ieder zich bevindt. 
In taal en teken komt de Geest, 
Gods adem, op het Pinksterfeest. 
 
Zoals na de oogst de eersteling 
een teken is van nieuw begin 
dat aan de dode grond ontspruit, 
zo wijst de Geest ons nu vooruit. 
 
Zij spreekt een taal die wordt verstaan 
en komt diep in de harten aan. 
Haar woord is liefdevol, zo zacht 
en vredig als een zomernacht. 
 
Zij troost ons bij verdriet en pijn, 
wil als een moeder voor ons zijn. 
Zij helpt ons om weer op te staan 
en geeft ons kracht om door te gaan. 
 
Dat ons die moed doorstromen mag, 
dat wij als op die pinksterdag, 
bewogen door een warme gloed, 
op weg gaan door de Geest gevoed. 
 
Stil gebed  
 



Bemoediging:  
V. Onze Hulp is in de Naam van de Heer, 
G. die hemel en aarde gemaakt heeft 
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
G. en niet laat varen de werken van Zijn handen 
 
Drempelgebed 
 
Moment met de kinderen  
 
Zingen: Lichtliedje 3   
 
DIENST VAN HET WOORD  
 
Groet 
V: De Heer zij met u 
G: ook met u zij de Heer 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Eerste Schriftlezing: I Korintiërs 15:20-28 
 
Tweede Schriftlezing: Openbaring 1:9-19 
 
Verkondiging 
 
Klarinetspel 
 
Zingen: Een toekomst vol van hoop - piano 
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. 
 
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 
DIENST VAN DE GEDACHTENIS 
 
Inleidende woorden 
 
Zingen: Als alles duister is, NLB 598  
NB We zingen het lied twee keer in zijn geheel in het Nederlands 
 
We gaan staan 
 
Gedachtenis 
 
Stilte  
 
Zingen: Voor alle heiligen in eeuwigheid, NLB 727:1, 4, 5, 9 en 10  
We zingen dit lied in beurtzang: 1:a, 4:v, 5:m, 9:v, 10:a 
 
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN -> Chris 
 
Dank- en voorbeden  
                                                               
“Onze Vader” 
Onze Vader 
die in de hemelen zijt. 
Uw Naam worde geheiligd, uw Koninkrijk kome, 
uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 



maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen 
 
Mededelingen en inzameling van gaven. 
 
Slotlied:  Zoekend naar licht (NLB 1005) 
 
v. Zoekend naar licht hier in het duister,                              
zoeken wij U, waarheid en kracht.                                         
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,                                          
schijn in de donkere nacht.                                                   
a. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn in het duister.                                                                                      
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.  
 
m. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,                          
zoekend naar hoop, troost in uw woord.                              
Spreek door ons heen tot de verdrukten,                                    
zo wordt uw stem gehoord.  
a. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn in het duister.                                                                               
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.  
 
a. Met zoveel gaven aan ons gegeven,                                     
voor zoveel leed, zoveel gemis.                                                 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,                            
totdat uw rijk hier is.                                                               
a. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn in het duister.                                                                                
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Wegzending en zegen 
V . Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer.  
De Heer zegene u …. 
G. Amen, amen, amen… 
 
 
 
 


