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De diaken steekt de Paaskaars aan, waarna het stil wordt
Inleidend orgelspel
Der Himmel der ist, ist nicht der Himmel, der kommt – C. Faddegon
Welkom door de voorganger
Openingslied NLB 97: 1 en 6 Groot koning is de Heer
1. Groot koning is de Heer. / Volken bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde / nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd / zijn in zijn naam verblijd.
Op recht en op gericht / heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.
6. Gods heil, Gods glorie staat / licht als de dageraad
reeds voor het oog te gloren / van wie Hem toebehoren.
En vreugde van de Heer / stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt, / wees in de Heer verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!
Voorganger:
Gemeente:
Pianokant:
Kruiskant:
Pianokant:
Kruiskant:

De Levende zal u nabij zijn
De Levende zal u bewaren
Onze hulp in de naam van de Levende
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft voor altijd,
en niet laat vallen het werk van zijn handen.

We wensen elkaar de Vrede van de Heer
Lied NLB 421: Vrede voor jou
(we gaan zitten)
Gebeden vanuit de nood van de wereld, waarin gesproken wordt
Gemeente: Levende, erbarm U.
Laten we stil zijn

Voorganger:

Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is
één! (Deuteronomium 6:4)
Gemeente spreekt: Gezegend, gij nabij! Die ons leven schept, nu en
altijd!
Voorganger:
Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met
inzet van al uw krachten (Deuteronomium 6:5)
Heb je naaste lief als jezelf (Leviticus 19:18)
Het kinderlied: Alles wordt nieuw IV-28 Wanneer komt de tijd?
Bomen groeien in de hof
in de hof van Eden.
Bomen fluisteren Gods Lof
in de tuin van heden.
‘s Winters kaal en zomers groen
ademen zij elk seizoen.
Wanneer komt de tijd
door de Heer bereid?
Wanneer zal Gods lente komen?
Wanneer komt de tijd
door de Heer bereid
waarvan wij nog dromen?
Gebed bij het openen van de bijbel
We openen de bijbel
Lezing uit het Eerste Testament: Daniël 12: 1-4
In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, die de kinderen van je volk
ter zijde staat. Het zal een tijd van verdrukking zijn, zoals er niet geweest
is sinds er volken bestaan. In die tijd zal je volk worden gered: allen die in
het boek zijn opgetekend. Velen van hen die slapen in de aarde, in het
stof, zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven, anderen om voor
eeuwig te worden veracht en verafschuwd. De verlichten zullen stralen als
het fonkelende hemelgewelf en degenen die velen tot gerechtigheid
hebben gebracht als de sterren, voor eeuwig en altijd. Maar houd deze
woorden geheim, Daniël, en verzegel het boek tot de eindtijd. Velen zullen
op zoek gaan en de kennis zal toenemen.
Lied NLB 217: 1 en 4 De dag gaat open voor het woord des Heren
1. De dag gaat open voor het woord des Heren
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
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4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Lezing uit het Tweede Testament: Matteüs 24: 15-35
Wanneer jullie dus de “verwoestende gruwel” waarover gesproken is door
de profeet Daniël, zien staan op de heilige plaats (lezer, begrijp dit goed),
dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten: wie op het dak van zijn
huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen, en wie op
het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het
rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan
de borst hebben! Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en
ook niet op sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen,
zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er
ook niet meer zullen komen. En als die tijd niet verkort zou worden, dan
zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen
zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de
messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse
messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en
wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te
misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus
tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen,
of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals
een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal
ook de Mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich
verzamelen.
Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden
en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen
en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal aan de hemel het teken
zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle
stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de
Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht
en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid
bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken
bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere.
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten,
wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze
generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen
gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen
nooit verdwijnen.
Nieuwe Bijbelvertaling
© 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
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Lied NLB 769: 1 en 6 Eens, als de bazuinen klinken
1. Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
6. Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!
Uitleg en overweging
Lied NLB 452: 1 en 3 Als tussen licht en donker
1. Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

3. O hemellichaam, Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen
Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

De gebeden, waarin gezongen wordt NLB: 368j Heer, hoor ons bidden
Stil gebed – Onze Vader
Mededelingen en collectedoelen (zie laatste pagina)
Slotlied NLB 657: 1 en 4 Zolang wij ademhalen
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.

4. 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.

4

Heenzending en Zegen
Voorganger:
De Altijd Nabije zegent u en behoedt u
De Altijd Nabije doet lichten Zijn gelaat over u en is u genadig
De Altijd Nabije verheft Zijn gelaat over u en geeft aan u vrede
Gemeente spreekt: Alle eer en alle glorie zij de Levende. Amen.
Orgelspel
Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645 – J.S. Bach (1685-1750)
Collectedoelen 22 november 2020: 1. Wijkdiaconie 2. Pastoraat
U kunt doneren via
bijdrage in de mandjes in de Voorhof
iDEAL-betaling https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286
Chrch app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het
doel
2. Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar.
Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk.
Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk
zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op
deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de
overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die ervoor open
staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de
predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het
leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De
Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het
ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Adventpotten bestemd voor Education 4 Life
Op 29 november begint de adventstijd. In onze kerk traditiegetrouw een
periode waarin de diaconie wekelijks een extra collecte houdt, bestemd
voor een diaconaal doel ver weg of dichtbij, net als in de veertigdagentijd.
Dit jaar was de veertigdagentijd net begonnen toen door corona de
kerkdiensten plotsklaps stilvielen. Het project dat was gekozen voor de
vastenpotten, Education 4 Life, verdient daarom volgens de diaconie een
herkansing.
Education 4 Life is een kleinschalige stichting die in enkele
ontwikkelingslanden jongeren ondersteunt zodat zij een beroepsopleiding
kunnen volgen. Ons gemeentelid Eveline Soede is bestuurslid van deze
stichting. In de Mozaïek van december kunt u lezen hoe het de studenten
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vergaat die door Education 4 Life worden ondersteund.
U kunt aan het werk van deze stichting bijdragen door uw gift in de derde
collecte (in de mandjes, via de Chrch app of de link op de liturgie) of door
uw bijdrage over te maken naar de penningmeester van de wijkdiaconie
van de Tuindorpkerk o.v.v. adventpotten. Het rekeningnummer is
NL 56 RABO 0325 4090 21. Alvast hartelijk dank!

Adventskalenders
Ook dit jaar heeft de liturgiecommissie enkele suggesties voor
adventskalenders die u zelf kunt bestellen:
Een kalender voor het hele gezin met korte overwegingen, maar ook
knutsel- en kooktips is verkrijgbaar via:
https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/
Een meer traditionele kalender met elke dag een kunstafbeelding en korte
overweging is die van het Nederlands Bijbelgenootschap, te bestellen via
https://formulier.bijbelgenootschap.nl/adventskalender2020website?gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBN1bY20eGccRBkOtAn46MsOpd-VANFnkgykEiToO7caAK58AFISjBoCib8QAvD_BwE

Adventsproject
Volgende week, 29 november, start de kindernevendienst met het
adventsproject “Dicht bij het licht”. Op de eerste adventszondag zijn alle
(klein)kinderen t/m 12 jaar tijdens de dienst welkom in de Blauwe Zaal.
Daar geven we het startsein voor het project. Dit jaar zullen de activiteiten
zich vooral thuis afspelen, maar we houden u via de website en in de
kerkdiensten op de hoogte. U krijgt zelf de ook de kans om mee te
doen, daarover volgende week meer.
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