Liturgie voor de morgendienst op
zondag 22 november 2020
in de Hervormde Kerk te Pernis
Eeuwigheidszondag
of
Zondag Voleinding

In deze dienst zullen de gemeenteleden
herdacht worden die in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden.

Voorganger: Ds. J.A.P. Vlasblom
Organist: de heer A. Stortenbeker

In deze dienst herdenken wij:
Johanna Groeneweg - van der Steen
Barend van der Kuil
Arendje Berkhout - Koole
Aart Troost
Jan Wilbers
Christina Elisabeth de Ronde - de Beer
Dirkje Vink - Schilt
Frederika Wilhelmina Catharina de Reus - Kwak
Cornelis van den Berg
Willem Arie van Gemeren
Teun de Looff
Antje Groenenboom - Buitendijk
Elisabeth Kerkhof - Kouwenhoven
Jannie Bijl - Bergwerff
Maria Alberta Riethoff - de Haas
Pieter Verheij
Maria Baai – Keetelaar
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Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 90 : 1, 8 (staande)
1 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.
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Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Stil gebed
Votum en groet
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 657 : 1, 2, 4
1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
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Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.
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Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Gesprek met de kinderen
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing Ezechiël 34 : 11 - 16 (Naardense Bijbel)
Want zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
hier ben ik, ikzelf,
ik zal vragen naar mijn wolvee,
ik zal ze bijeen zoeken;
zoals een herder zijn kudde bijeenzoekt
op de dag dat hij te midden van zijn
verspreid geraakte wolvee is,
zó zal ik mijn wolvee bijeenzoeken;
redden zal ik hen
uit alle oorden waarheen zij zijn verstrooid
op een dag van wolkendek en duisternis;
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uitleiden zal ik hen uit de gemeenschappen,
vergaderen zal ik hen uit de landen
en doen komen zal ik hen
naar hun eigen –rode– grond;
weiden zal ik hen op Israëls bergen,
in de dalen
en bij alle nederzettingen in het land;
op een goede weide zal ik hen weiden
en op de bergen van Israëls hoogvlakte
zal hun graasplaats zijn;
daar zullen ze zich neervlijen
op een goede graasplek,
op een vette weide zullen zij weiden
op Israëls bergen;
ikzelf zal mijn wolvee weiden
en ikzelf laat ze neerliggen,
is de tijding van mijn Heer, de Ene;
het verlorene zal ik zoeken en
het opgedrevene zal ik helpen terugkeren,
het gebrokene zal ik verbinden
en het verzwakte versterken;
over het vette en sterke zal ik waken,
ik zal het weiden volgens recht en regel;
Zingen: Lied 23B : 1, 3 en 4
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 wat’ren der rust.
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De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
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De Heer is mijn herder!
In ’t hart der woestijn
verkwikken en laven
zijn hemelse gaven;
Hij wil mij versterken
met brood en met wijn.

Schriftlezing Matteüs 25: 31 – 46 (NBV)
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en
in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op
zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem
worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar
scheiden zoals een herder de schapen van de bokken
scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de
bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts
van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend,
kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had
dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te
drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling
gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis
zat en zijn we naar u toe gekomen?”
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En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie
voor mij gedaan.” Daarop zal hij ook de groep aan zijn
linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit
mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de
duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven
mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te
drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet
op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek
en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.” Dan
zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u
hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek
of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?”
En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat
jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”
Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
Zingen: Lied 726 : 1, 3, 4
1 Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,
God zij glorie, zingen zij.
Menigten die geen kan tellen,
als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.
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Komende uit de verdrukking,
en de kleren wit als sneeuw
in het bloed van ’t Lam gewassen
van het vuil van deze eeuw,
in vervolgingen standvastig
wachtende op U, hun Heer,
overwonnen zij de satan
en de wereld neemt een keer.
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Ja, zij hebben overwonnen
met uw kruis als hun banier,
volgend U in uw verzoening,
door de diepe doodsrivier.
Met uw lijden medelijdend,
medestervend in uw dood,
vonden zij het eeuwig leven
en hun loon bij U is groot.

Preek
Zingen: Lied 753
1 Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
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Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
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Men ziet het veld aan de_overkant
in groene luister staan,
als Israël ’t beloofde land
zag over de Jordaan.
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Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
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Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.
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God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Gedachtenis van hen die gestorven zijn
Zingen: Psalm 90A : 1, 4, 5, 6
1 O God, die droeg ons voorgeslacht
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!
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En duizend jaar gaan als de dag
van gisteren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.
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De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.
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O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Dankgebed en voorbeden
Zingen: Lied 727 : 1, 3, 4, 6
1 Voor alle heiligen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!
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Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!
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Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!
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Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed
maar in de verte klinkt ons tegemoet
trompetgeschal dat Gij weerklinken doet!
Halleluja, halleluja!

Zegen
Zingen: Lied 431C
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Gedicht.
Heer, herinner u de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
vaderhuis, hun toebereid.

Heer, herinner u hun luisterend
wakker liggen in de nacht
en hun roepen in het duister,
de armzaligheid van hun kracht,
en wil zeer aandachtig lezen
in de rimpels van hun huid
de verscheurdheid van hun wezen,
en wis hunne zonden uit.

Die Maria hebt vergeven
en de rover aan het kruis,
laat de doden eeuwig leven
met U in het paradijs.
Heer, herinner u hun namen,
oordeel hen en spreek hen vrij,
en bedek hun schuld en laat hen
zitten aan uw rechterzij.
(Lied 730)
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