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Liturgie voor de gedachtenisdienst  

  

Eeuwigheidszondag 20 november 2022  

Groene Tuinkerk Rotterdam-IJsselmonde  
Aanvang: 10.00 uur 

 

 
  

AAN TAFEL! – “Gedachtenistafel”. 
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Van harte welkom in de  

Groene Tuinkerk. 

  

Vandaag noemen wij in deze dienst de namen van hen die in het 
voorbije kerkelijk jaar stierven; wellicht bent u speciaal om die reden 
naar deze kerk gekomen. Wij hopen dat u hier bemoedigd zult worden.   
We herinneren ons hun namen. Zij waren in ons midden. Zij horen bij 
ons. Nu resten ons nog hun namen… Als wij aan hen denken, komen zij 
voor ons weer even tot leven en bezorgen zij ons een glimlach van 
herinnering. 
   

De laatste drie zondagen voor de Advent heten ook wel  

‘zondagen van de Voleinding’, waarvan de derde, vandaag, ook nog eens 

de naam ‘Eeuwigheidszondag’ heeft. Er is dus ook sprake van 

vooruitkijken: naar het Rijk van God dat wij verwachten. Een blik op de 

toekomst van God. In dat licht noemen wij de namen: dat zij die 

gestorven zijn geborgen zijn in het licht van de Eeuwige...  
   
   

Medewerkenden:  
   

Voorgangers              : ds. Hermie Hummel   

                : Marjan van Weerden 

Ouderling van dienst       : Karel Jungheim 

Diakenen        : Roy de Bruin en Jieles Tims 

Organist               : Wim Smit  

Koor                                     : ”De Zaaiers” o.l.v.  Karin de Rooij  
 
Techniek        : Piet van Rikxoort e.a. 

Lay-out liturgie        : Hans Luijendijk 

 
Deze dienst is voorbereid met en door de Commissie Gedachtenisdienst 
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Voorbereiding 

  

Orgelspel  
 

Woord van welkom 
 

Intochtslied: Lied 139  
De eerste onderdelen van de liturgie hebben tot doel om uit de gewone dagelijkse 
bezigheden en zorgen te stappen in de ruimte van God. Wij zingen het intochtslied 

staande, alsof wij samen de kerk binnentrekken. 

139:2 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 
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Stil gebed  

In een moment van stilte proberen wij tot rust te komen en ons te richten op God.   

 

Bemoediging en Drempelgebed  
‘Onze hulp is…’ Deze woorden komen uit psalm 124. Wij geven hiermee aan dat wij 

van God afhankelijk zijn; het zijn woorden die ons bemoedigen, die ons moed en 
kracht geven.  

 

vg  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 

a    die hemel en aarde gemaakt heeft  

vg  die trouw is tot in eeuwigheid  

a    en nooit loslaat wat Zijn hand begon.  

vg  Gij die ook ons vasthoudt, ons kent en ons doorgrondt,  

      onze tranen ziet, onze vragen hoort, onze pijn voelt…; 

      aan U vertrouwen wij ons toe, koester ons in Uw liefde. 

a    En laat Uw licht over ons schijnen. AMEN 

 

Samenzang: 
139:8 

Ik loof U die mijn schepper zijt, 

die met uw liefde mij geleidt, 

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 

in ’t diepst der aarde opgebouwd. 

Niets blijft er voor uw oog verborgen. 

Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

139:9 

1Gij zijt mij overal nabij, 

uw ogen waken over mij 

van toen ik vormloos ben ontstaan. 

Gij wist hoe het zou verder gaan. 

Ja, in uw boek stond reeds te lezen, 

wat eens mijn levensweg zou wezen.

 
(wij gaan weer zitten)  

  

 

Uitleg bij de Liturgische bloemschikking 
door Joop Verschoor 

Het doel van de bloemschikking of compositie is om het woord van God weer te 
geven of te verduidelijken middels vorm, kleur en symboliek.  
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Gebed van Ontferming 
In dit gebed brengen wij de nood van de wereld en in ons eigen leven onder woorden 

voor Gods aangezicht; wij geven hiermee aan dat wij onderdeel uitmaken van een 
groter geheel, van de samenleving en van wereldwijde verbanden. 

 
(Chris Fictoor, Zangen van Zoeken en Zien nr 337) 

Vg Om de mensen, om hun leven, wees aanwezig Heer, ontferm U. 

Om hun leven, hun zoeken, hun vinden, wees aanwezig Heer, 

ontferm U. 

Om hun vinden, om hun falen, wees hier aanwezig Heer, ontferm U. 

Om hun falen, hun vallen, hun opstaan, wees aanwezig Heer, 

ontferm U. 

A Om de mensen, hun kinderen, hun toekomst, wees aanwezig Heer, 

ontferm U. 

Vg Om hun toekomst, hun rust en hun onrust, wees aanwezig Heer, 

ontferm U. 

Om hun onrust, hun eeuwig verlangen, wees aanwezig Heer, 

ontferm U. 

Om hun verlangen, hun hartstocht, hun jeugd, wees aanwezig Heer, 

ontferm U. 

Om hun jeugd, hun sterkte, hun zwakte, wees aanwezig Heer, 

ontferm U. 

A Om hun namen, hun leven en sterven, wees aanwezig Heer, 

ontferm U.  Amen 

 

Woord van troost en genade 

 

Wij zingen als loflied: Wij zoeken hier uw aangezicht (lied 281) 

(in wisselzang koor/gemeente) 
 

Koor    281:7 

Gij hebt uw woord gestand gedaan: 

wij zijn met Christus opgestaan! 

Amen. Halleluja! 
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Koor    281:9 

Het lied van wie zijn voorgegaan 
zet ons vandaag tot zingen aan: 

Amen. Halleluja! 

Gemeente   281:10 

Ontvlam in ons en vuur ons aan! 
Getroost zullen wij verder gaan. 

Amen. Halleluja! 
  

Gemeente: 
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Gebed bij de opening van het Woord  

 

  

Schriftlezing: uit Openbaring  
 

2 
7”Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. 
Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs 
staat.” 
 

17 “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten 
zegt. Wie overwint zal Ik van het verborgen manna geven, en ook een 
wit steentje waarop een nieuwe naam staat, die niemand kent behalve 
degene die het ontvangt.” 

3 
5 “Wie overwint mag zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit 
het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem pleiten ten 
overstaan van mijn Vader en zijn engelen. 6 Wie oren heeft, moet 
horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” 
 

12 “Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar 
zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van 
mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij 
mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen 
nieuwe naam. 13 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de 
gemeenten zegt.” 
 

  



8  
  

Samenzang:  Hoe helder staat de morgenster (Lied 518) 
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518:2 

Gij zijt mijn parel en mijn kroon, 
o Zoon van God, Maria’s zoon, 

een hooggeboren koning. 
O lelie die mijn hart bekoort, 

uw zoete evangeliewoord, 
is louter melk en honing. 

Gij zijt 
altijd 

hosianna, 
hemels manna, 

dat wij eten, 
nooit meer kan ik U vergeten. 

 

Overdenking  
”Gedachtenistafel” 

 
 

Orgelspel 
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Gedachtenis der Namen 

 
We horen het gedicht: “Afscheid nemen” 

(de tekst staat op pagina 14) 

 

Wij gedenken… 
(staande) 

Hier, bij de Paaskaars, waarvan de brandende vlam ons herinnert aan het 

licht van Paasmorgen, noemen wij de namen van de 

gemeenteleden die ons in het voorbije jaar ontvallen zijn aan de dood. En in 

het Licht van Gods toekomst steken wij de kaarsen aan. 

  
            Het koor zingt tijdens dit ritueel: Vergeet niet hoe wij heten (Lied 731) 
 

731:1 

Vergeet niet hoe wij heten: 

naar U zijn wij genoemd. 

Zoud Gij ons niet meer weten 

dan waren wij gedoemd 

te sterven aan uw leven; 

maar zo Gij ons gedenkt 

is er een eeuwig even, 

een ogenblik gegeven 

een paasdag die ons wenkt. 

 

Wij gedenken…. 
 

731:2 

Zij raken niet vergeten 

die over zijn gegaan 

tot U, want in uw heden 

bewaart Gij hun bestaan. 

Hun namen zijn verzekerd 

in uw gedachtenis, 

Gij zult ze blijven spreken 

tot die dag aan zal breken 

waarop het wachten is. 

 

Wij gedenken…. 
 
731:3 

Vergeet niet hoe wij heten, 

wij heten naar uw naam. 

Uit duizenden gebeden 

stelt zich uw eenvoud saam. 

Want zo zijt Gij gebroken, 

gelijk het ene licht, 

van naam tot naam gesproken, 

van dag tot dag ontloken, 

zo zien wij uw gezicht. 
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Gezamenlijke Gedenksteen 
“Wij ontsteken ook het licht bij de gezamenlijke Gedenksteen, waarbij we ook 

nog anderen gedenken die ons zijn voorgegaan en met wie wij ons verbonden 

weten. …”(de kaars wordt aangestoken) 

 

“En ook dragen wij in ons hart mee al die mensen, groot en klein, die naamloos 

gestorven zijn – in gevangenschap of op de vlucht, ergens onderweg  

Wij gedenken in Geloof, met Hoop en met Liefde. Niemand weet wat leven 

is, alleen dat het gegeven is en dat God van alle leven de Schepper is. Van Hem 

komen wij, tot hem keren we weer…” 
 

(wij gaan weer zitten)  

 

Gedachtenissteentjes  
“Onze namen staan geschreven in de palm van Gods hand.” (Jesaja 49:16) 

Ook is er in het laatste bijbelboek Openbaringen, sprake van de belofte van 

witte steentjes met daarop een nieuwe naam…… (Openbaring 2:17) 

 

Als nabestaande bent u nu in de gelegenheid om het gedachtenissteentje met 

daarop de naam van uw dierbare overledene in ontvangst te komen nemen 

 
 Tijdens dit ritueel zingt het koor:  ‘Lead me Lord’: 

Leid mij Heer, leid mij in Uw gerechtigheid 

Richt Uw weg voor mijn aangezicht.  

Want slechts door U Heer, slechts door U,  hervind ik de weg naar de zekerheid. 

 

Een kaars voor u….  
Nu is er gelegenheid voor elk van u hier in de kerk aanwezig die dat wil, om 

naar voren te komen en een kaars aan te steken ter gedachtenis van iemand 

die gestorven is en die u hoe dan ook na aan het hart ligt. 

 
Tijdens dit ritueel zingt het koor: 

Als alles duister is (Taizé) 

Jesus remember me (Taizé) 

Heer, herinner u de namen (Lied 730) 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH7M-7iJrQAhXKvhQKHYjDBn8QjRwIBw&url=http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/geloof-hoop-en-liefde/&psig=AFQjCNFaRWgKFHAcJnZIKeFMKKEhJFYAAg&ust=1478725610019075
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH7M-7iJrQAhXKvhQKHYjDBn8QjRwIBw&url=http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/geloof-hoop-en-liefde/&psig=AFQjCNFaRWgKFHAcJnZIKeFMKKEhJFYAAg&ust=1478725610019075
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH7M-7iJrQAhXKvhQKHYjDBn8QjRwIBw&url=http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/geloof-hoop-en-liefde/&psig=AFQjCNFaRWgKFHAcJnZIKeFMKKEhJFYAAg&ust=1478725610019075
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Dankgebed en voorbeden  
afgesloten met het gebed dat Jezus ons geleerd heeft: het Onze Vader  

  

Inzameling van de Gaven  
uw gaven komen ten goede aan de Kerk  

  

ondertussen solozang en orgel  

“Dank sei  Dir Herr” 

 

Wegzendingstekst 

 

Wij zingen als slotlied: “Op U , mijn Heiland , blijf ik hopen (Lied 442) 
koor en gemeente 
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442:2 

Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 

Wij ontvangen Gods zegen  
  

Wij beantwoorden de zegen met: 
  

 

Orgelspel 
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Afscheid nemen 
 

 

Afscheid nemen is met zachte vingers 

wat voorbij is dichtdoen 

en verpakken 

in goede gedachten der herinnering. 

Is verwijlen bij een brok leven 

en stilstaan 

op de pieken van pijn en vreugde. 

Afscheid nemen is met dankbare handen 

weemoedig meedragen al wat waard is niet te vergeten… 

Is moeizaam de draden losmaken 

en uit het spinrag der belevenissen loskomen 

en achterlaten en niet kunnen vergeten… 

(auteur: Dietrich Bonhoeffer) 

 

.-  
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“Koester de namen die wij hier gedenken…” 
20 november 2022 

 

Anna Hoogerwerf – Baks 

Jacob van der Molen 

Maatje Maria van den Heuvel – Krabbendam 

Jan Vos 

Kristina Bertha Francisca Muller 

Wilhelmina den Hollander – Molendijk 

John William Frederick Tilley 

Neeltje Voor den Dag – Langeweg 

Antonia Dolman – van der Schoor 

Lydia Johanna Voogt – Verschoor 
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