
 

 

EEUWIGHEIDSZONDAG 
 

Liturgie voor de kerkdienst 
van de hervormde wijkgemeente West 

op zondag 20 november 2022 
in de Pauluskerk te Leerdam 

 
Thema: Wie heeft er voorrang? 

 
In deze dienst herdenken wij gemeenteleden  
die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden 

 
18 november 2021 Wilhelm Bogerd               79 jaar 
21 november 2021 Antonia Geertje van Deutekom - van der Heiden 86 jaar  
25 november 2021 Felix Wilhelm Stütz       73 jaar 
2 december 2021 Antoinette van Garderen – Kool     51 jaar 
7 december 2021 Bastiana Bouwina Sterk – Horden     71 jaar 
18 december 2021 Jannetje Temminck       90 jaar 
24 december 2021 Arnoldus van Gessel       84 jaar 
16 januari 2022 Cornelia Bron - de Leeuw      96 jaar 
17 januari 2022 Gerrigje de Jong - de Jong      86 jaar 
18 januari 2022 Hanny Runge – Verboom      73 jaar 
20 januari 2022 Pieter Burggraaf        79 jaar 
9 februari 2022 Arie Sprong        91 jaar 
21 februari 2022 Leendert Pieter Schreuders      93 jaar 
3 maart 2022 Hendrika Donga – Wolterink      87 jaar 
14 maart 2022 Jannigje Barta Middelkoop - van Honk    83 jaar  
18 maart 2022 Pieter Sterk        70 jaar 
21 maart 2022 Willem Boer        79 jaar 
4 april 2022 Adriana Rozina Teuling - van der Kooij    72 jaar 
8 juli 2022 Hendrikus van Dijk       88 jaar 
22 augustus 2022 Cornelis van Dam        89 jaar 
  
 

 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. H. Markus 
Ouderling van dienst: T. Middelkoop 
Koster: H. van Dijk 
Organist: G. Klijn  
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Mededelingen: 

 Fijn dat u & jullie erbij zijn! Online kan de dienst thuis via kerkdienstge-
mist.nl (ook later en/of opnieuw) worden gevolgd. 

 De inzameling van de gaven (collecte) vindt bij de uitgang plaats waar u 
langs een rek met collectezakken komt (en tevens langs de GZB-zendings-
bussen), bestemd voor 
1.  het werk van de diaconie: t.b.v. de Voedselbank; 
2.  het werk van kerkbeheer: t.b.v. onderhoud verwarming; 
3.  de Pauluskerk. 
Ook kunt u als volgt bijdragen: 

- via de webshop, via de Scipio Kerkapp of via de Kerkgeld App; 

- via de bankrekening (diaconie: NL73 RABO 0373 7437 18 t.n.v. Diaconie 
PG Leerdam (wijkgem. Oost en West); kerkbeheer: NL 96 RABO 0373 
7240 98 t.n.v. CvK PG Leerdam; Wijkkas West: NL97 RABO 0373 7419 
28 t.n.v. CvK Prot. Gem. Leerdam inzake Wijkkas West; zending: NL75 
RABO 0373 7419 36 t.n.v. CvK PG Leerdam inzake Zendingscom. 
Oost/West). 

 Na de dienst zijn genodigden hartelijk welkom om onder het genot van 
een kopje koffie/thee elkaar te ontmoeten. 

 Heb je vragen naar aanleiding van de dienst, of zoek je een luisterend oor? 
Neem dan gerust contact op met onze wijkpredikant, ds. Markus:  
Spiegellaan 2a, 4142 SP Leerdam; T (0345) 612662 of (06) 4937 5052;   
E predikant-west@pgleerdam.nl; I www.pgleerdam.nl 
Pastoraal werker D.C.C. Geluk is daarvoor als volgt bereikbaar: 
Vliegezwam 80, 3903 GB Veenendaal; T (06) 2271 2588;  
E pastoraalwerker-centrumoost-west@pgleerdam.nl 

 Voor wie meer wil lezen over de hemel en alles wat daar verband mee 
houdt: in het boekje De hemel dichterbij schreef ds. P.J. Visser (Rotterdam) 
52 korte, aansprekende overdenkingen. 
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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  

door ouderling T. Middelkoop 
 
Zingen: Psalm 42 vers 1 (staande) 
 

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar de HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
in Uw huis Uw naam verhogen? 
 

Stil tot God (staande) 
In stilte bidden we om ons voor te bereiden op de dienst 

 
Votum (Onze hulp…) en groet (staande) 

We belijden onze afhankelijkheid van God en ontvangen Zijn zegengroet 
 
Zingen: Psalm 42 vers 2 en 5 
 

2. 'k Heb mijn tranen onder 't klagen, 
tot mijn spijze dag en nacht; 
daar mij spotters durven vragen: 
"Waar is God, Die gij verwacht?" 
Mijn benauwde ziel versmelt,  
als zij zich voor ogen stelt, 
hoe ik onder stem en snaren 
feest hield met Gods blijde scharen. 

 

5. Maar de HEER zal uitkomst geven, 
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
'k zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 
'k zal Zijn lof zelfs in de nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
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en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot de God mijns levens heffen. 

 
We gedenken gemeenteleden die ons voorgingen 
 

- inleidende woorden 
  

- we noemen de namen 
 

- moment van stilte 
 

- lezing uit de Bijbel: Evangelie van Johannes hfd. 11 vers 25 en 26 
 

- zingen Weerklank Lied 511 vers 1 en 2 
  

1. O, God Die steeds Uw hulp ons bood, 
kom naar ons toe in onze nood, 
vertroost ons in ons groot verdriet, 
nu wie ons lief was, ons verliet. 
O, Herder, Die Uw schapen leidt, 
verlicht dit dal van donkerheid. 
 

2. O, Heer, wij voelen ons alleen, 
wij zien een graf, een zware steen. 
Kom, droog de tranen, stil de smart 
en laat ons schuilen aan Uw hart. 
O, Vader, wees met ons begaan, 
wij roepen U in Christus aan. 
       

We belijden het geloof (Apostolische Geloofsbelijdenis) 
 Daarmee stellen we ons in de gemeenschap met de kerk 

van alle tijden, van alle plaatsen en van alle generaties 
 

Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige,  
Schepper van de hemel en van de aarde. 
En in Jezus Christus,  
Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, 
Die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven,  
neergedaald tot in de hel, 
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op de derde dag weer opgestaan is uit de doden, 
opgevaren naar de hemel,  
waar Hij zit aan de rechterhand van God,  
de almachtige Vader, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen  
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,  
de gemeenschap van de heiligen. 
Ik geloof de vergeving van de zonden,  
het weer opstaan van het lichaam,  
en een eeuwig leven. 

 
Zingen: Weerklank Lied 511 vers 3 en 4 

 

3. O, Levensvorst, Uw macht is groot, 
U overwon het graf, de dood. 
U, Die de dood bent doorgegaan, 
U geeft ons hoop in ons bestaan. 
Het donker wijkt, de morgen gloort: 
de dood heeft niet het laatste woord. 
 

4. O, Goede Herder, U haalt thuis 
een schaap, hoe ver gedwaald van huis, 
dat U in liefde hebt gezocht, 
en met Uw bloed hebt vrijgekocht. 
Wie deze liefde heeft gesmaakt, 
weet, dat de dood geen scheiding maakt. 
 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de Heilige Geest 
 
Lezing uit de Bijbel:  
  

* Brief van Paulus aan Titus hoofdstuk 2 vers 11 t/m 15 
11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 
12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlooche-
nen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en god-
vruchtig te leven, 
13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid 
van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 
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14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle 
wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in 
goede werken. 
15 Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat 
niemand u verachten. 
 

* Evangelie van Lukas hoofdstuk 7 vers 11 t/m 17 
11 En het gebeurde op de volgende dag dat Hij naar een stad ging die Naïn 
heette, en veel van Zijn discipelen en een grote menigte gingen met Hem 
mee. 
12 Toen Hij nu de poort van de stad naderde, ziedaar, er werd een dode 
uitgedragen. Hij was de enige zoon van zijn moeder, en zij was weduwe, 
en een grote menigte uit de stad was bij haar. 
13 En toen de Heere haar zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen 
over haar, en zei Hij tegen haar: Huil niet. 
14 En Hij ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden 
stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg u, sta op! 
15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En Hij gaf hem aan 
zijn moeder. 
16 En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: Een 
groot Profeet is onder ons opgestaan; en: God heeft naar Zijn volk omge-
zien. 
17 En het gerucht over Hem ging rond in heel Judea en in heel de omge-
ving. 
 
Zingen: Weerklank Lied 48 vers 1 en 4 
  

1. Lof aan de God van Israël, 
de HEERE, Die Zijn volk gedenkt 
en in Zijn liefderijk bestel, 
ons aanziet en verlossing schenkt. 
Hij komt tot ons met grote kracht 
en wat reeds eeuwen werd verwacht, 
dat wil Hij nu bewerken: 
in 't huis van David, Zijn verkoren knecht, 
verrijst een hoorn van heil en recht, 
zoals het vroeger reeds was toegezegd. 
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4. Dan hoort Gods volk van zaligheid, 
als alle schuld vergeven wordt 
en kent het de barmhartigheid 
waartoe Gods hart gedreven wordt, 
waarmee ons nu bezoeken gaat, 
verschijnend als de dageraad, 
de Opgang uit de hoogte. 
Wie neerzit in de doodse donkerheid 
ziet door dit licht zich overspreid, 
zijn voet wordt vast op 't vredepad geleid. 
 

Verkondiging vanuit Lukas 7 vers 11 t/m 17 
Thema: Wie heeft er voorrang? 
 

 
 

TOELICHTING BIJ HET SCHILDERIJ VAN CHRISTA ROSIER, DE HUILENDE VROUW 
‘Dit schilderij heb ik geschilderd kort na het overlijden van onze zoon. Het is het 
symbool van mijn eigen rouwproces. 
Een huilende vrouw staat met haar arm naar boven uitgestoken. In haar hand 
een verkreukeld stuk papier, dat de vele onverhoorde gebeden symboliseert. Uit 
de houding van deze vrouw spreekt gebrokenheid; haar wereld staat stil, ze ziet 
geen uitkomst meer. Letterlijk staat ze met haar gezicht tegen de muur. Daarom 
ziet ze het licht niet dat op haar valt; het licht dat een teken is van Gods aanwe-
zigheid en troost. Die troost zal ze niet ervaren als ze zich niet eerst omdraait.’ 
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(Christa Rosier, Lijden in Gods hand. God wil meer dan ons geluk, Utrecht 2012, 
p. 99; zie ook: www.christarosier.nl) 
 
Zingen: Weerklank Lied 178 vers 1, 3 en 4  
  

1. Jezus leeft en ik met Hem! / Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en Zijn stem / roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik Zijn licht aanschouw, - / dit is al waar ik op bouw. 
 

3. Jezus leeft! Hem is de macht. / Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht / mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in ’t nauw, - / dit is al waar ik op bouw. 
 

4. Jezus leeft! Nu is de dood / mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood / zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: / ‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 

 
Voorbede en dankzegging 
 
Inzameling van de gaven (collecte) bij de uitgang of thuis via … (zie mededelingen) 

 
Zingen: Psalm 68 vers 10 (staande) 
 

10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
wie zou die hoogste Majesteit 
dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, én wil, én zal in nood, 
zelfs bij het naad'ren van de dood, 
volkomen uitkomst geven. 
  

Zegen (staande) 
 
Orgelspel 


