Liturgie voor de viering van Eeuwigheidszondag

Om de namen te noemen
en niet te vergeten wie ons zijn voorgegaan….

Het boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam.
Zijn onvergankelijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.
( uit lied 322)
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-Orgelspel
-Woord van welkom en mededelingen
-Introïtus: Lied 280: 1, 2, 4 en 7
De liefde voert ons naar dit huis
waar ’t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons dit lied.
Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.
Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
-V. : De Heer is met u allen!
-Gem.: Zijn vrede is met u.
-V. : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
-Gem.: Schepper van hemel en aarde.
-V.
: Gij die ons kent en doorgrondt,
zie ons hier aan met het licht van uw ogen;
-Gem.: Dat wij wandelen in uw licht!
-V.
: Gij zelf zijt de zon die ons warmt en beschijnt,

het licht dat ons voedt en doet leven;
-Gem.: dat wij wandelen in uw licht!
-V.
: Aan U vertrouwen wij ons toe,
vat ons samen in uw stralen;
-Gem.: Dat wij wandelen in uw licht. Amen
-Drempeltekst: Mattheus 9: 36
En als Jezus de schare ziet, is alles in hem bewogen
over hen, omdat ze afgemat zijn en opgejaagd
als schapen zonder herder…..
-Liet 23C: 1 en 2
Myn hoeder is de Hear, myn God.
Ik folgje trou syn stim.
Hy weidet my yn greiden grien,
neat bin Ik brek my Him.
Hy jout myn siel wer nije krêft,
wiist my it rjochte spoar.
Omwille fan syn Namme en ear
giet Hij, myn Hoeder, foar.
-Kyriegebed
-Gloria: Psalm 107: 1 en 4
Gods goedheid houdt ons staande
zolang de wereld staat!
Houd dan de lofzang gaande
voor God die leven laat.
Als wie door Hem bevrijd
uit ongastvrije streken,
naar huis wordt heengeleid,

zal van zijn liefde spreken.
Laat ons nu voor de Here
Zijn goedertierenheid
toezingen en vereren
de God die ons bevrijdt.
Want wie zijn hulp verlangt,
Hem aanroept in gebeden,
verlost Hij uit de angst
en leidt Hij tot de vrede.
-Gebed van de zondag
-Profetenlezing: Jesaja 60: 1 en 19-22
Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de Eeuwige.
Overdag is het licht van de zon niet meer nodig,
de glans van de maan hoeft je niet te verlichten,
want de Eeuwige zal je voor altijd licht geven
en je God zal voor je schitteren.
Je zon zal niet ondergaan, je maan niet meer verbleken,
want de Eeuwige zal je voor altijd licht geven,
De dagen van je rouw zijn voorbij,
Je volk telt enkel nog rechtvaardigen,
zij zullen het land voorgoed bezitten.
Zij zijn de eerste scheuten van wat Ik geplant heb,
Ik heb hen gemaakt om mijn luister te tonen.
Ik, de Eeuwige, zal dit spoedig volvoeren,
wanneer de tijd is gekomen.
-Lied 763
Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel

brengt Hij naar het heilige land.
Er zal geen verzengende hitte ,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.
En Hij maakt de hoogte begaanbaar,
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen,
De hemel roept uit halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.
Ten dage der grote genade
als God de gebeden beloont,
dan zullen de volkeren weten
dat Hij bij de mensen woont.
-Lezing uit het tweede testament: Openbaring 21: 1-7
En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan
en de zee was niet meer.
En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
neerdalen uit de hemel van bij God,
toebereid als een bruid die zich voor haar man heeft versierd.
En ik hoorde een grote stem vanuit de troon 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 iedere traan zal Hij uit hun ogen afwissen;

en de dood is niet meer,
noch rouw, noch geschreeuw, noch moeite:
de eerste dingen zijn voorbijgaan!”
En die op de troon zat zei: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw!”
En Hij zegt: “Schrijf: deze woorden zijn betrouwbaar en
waarachtig!”
En Hij zei tot mij: “Het is geschied; ik ben de alfa en de omega,
het begin en het einde; ik zal de dorstige geven uit de bron van
het water des levens, om niet;
wie overwint zal deze dingen beërven,
en Ik zal voor hen een God zijn
en zij zullen mij dochters en zonen zijn.”
-Lied 755
Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan overwint de Heer het kwade
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ’s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.
O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan.
Uit aard’ en hemel opgerezen,
vangt dan het nieuwe loflied aan,
als ieder voor de Heer zicht buigt
en aller stem Gods lof getuigt.
-Overdenking
-Muzikale meditatie
-Inleiding op de gedachtenis

-Lied 99 uit “Tegen het donker” van Sytze de Vries

Die ons in het hart geschreven staan,
die onze dagen deelden
maar in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre koude dood
hun naam nog overnachten?
Nooit wordt de droefheid bodemloos:
God houdt zijn handen open
en heel ons leven, doods en broos,
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert Hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in zijn trouw geborgen.
De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft die naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten,
totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten.

Wij gedenken, noemen namen en ontsteken kaarsen
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-Tuskentiden 248: 1 en 6
Hear, no’t wy hjir hjoed betiken
fan wa’t wy sa holden ha,
yn ús hert har namme klinke
en ’t gemis dat pleaget sa –
kom mei leafde nei ús ta.
Hear, wy binn’ mei Jo ferbûn en
yn jo hân, wat der ek bart.
Heilân , hielje alle wûnen
dy’t de dea ús oandien hat.
Kom mei leafd’ yn ús tekoart!
-Voorbeden, stil gebed, Onze Vader
-Slotlied: “Wees maar gerust….. ( S. de Vries / J.Sibelius)

Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in 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 ademhaalt.

Ga maar gerust, want Ik al met je meegaan.
Ik ben de zon waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied dat fluistert in de bomen,
Ik ben de dag die schemert in je droom.
Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand die al je tranen wist.
-Zegen

