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Gedenken      

De laatste zondag voor de adventstijd begint, wordt Eeuwigheidszondag 
genoemd. Dit jaar was Eeuwigheidszondag – ook wel Gedachteniszondag - 
op 20 november. In de viering in de Ontmoetingskerk werd stilgestaan bij 
de mensen de in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen werden 
genoemd, een kaars werd aangestoken voor iedere overledene. Er was 
een prachtig bloemstuk. Er waren rode rozen in het kruis, teken van 
geloof, hoop en liefde. Er waren liederen, gezongen door de cantorij en 
door ons allen. Er waren teksten uit de bijbel, een mooie overdenking, een 
gedicht. De Paaskaars brandde, teken van Gods liefdevolle nabijheid in ons 
midden. Het thema: liefde heeft de eeuwigheid. Gods liefde, maar ook de liefde tussen mensen 
blijft, al is een dierbare overleden. Het was een troostrijke en liefdevolle dienst voor velen. 

 Een lied van SELA 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 

  
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 

geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 

God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
  

Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 

Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 

  
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 

We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn. 
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 

God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
 

(om te luisteren:    
https://www.youtube.com/watch?v=-oJTwyRLnwY) 

 

- Uit de Bijbel: Psalm 36 
6HEER, hoog als de hemel is uw liefde, 

tot in de wolken reikt uw trouw, 
7uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 

uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 

U, HEER, bent de redder van mens en dier. 
8Hoe kostbaar is uw liefde, God! 

In de schaduw van uw vleugels  

schuilen de mensen, 
9zij laven zich aan de overvloed van uw huis, 

U lest hun dorst met een stroom van vreugde, 
10want bij U is de bron van het leven, 

door úw licht zien wij licht. 
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Verwachten 
 
27 november is de eerste Adventszondag. De PKN schrijft in de Adventskalender (te verkrijgen 
in de Ontmoetingskerk): Met Kerst komt God ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij 
nodigt ons ook nu uit om elke dag dicht bij Hem te leven en deel uit te maken van de 
gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je je gezien en geborgen weten, aan zijn 
tafel is plek voor iedereen. 

Het thema in de Adventstijd is: Aan tafel, plek voor iedereen. In de Ontmoetingskerk krijgt dat 
vorm doordat je er iedere adventsdinsdag tussen 17.00 en 19.00 uur een eenvoudige maaltijd 
kunt gebruiken (29/11, 6/12, 13/12 en 20/12). WELKOM! Zo leven we samen toe naar Kerst.  

Gastvrijheid 

Samen eten 
brood en water delen 

verkoeling na de tocht door de woestijn 
elkaars oase zijn. 

 
Samen eten 

onderkomen delen 
schuilen voor de hitte van de dag 

elkaars beschutting zijn. 
 

Samen eten 
reisverhalen delen 

de beste route naar het einddoel wijzen 
elkaars gidsen zijn. 

 
Samen eten 

het goede van de aarde delen 
genieten van elkaars gezelschap. 

Dan wordt water wijn. 
Laat ons dat gegeven zijn. 

 (J. Roelofs-van der Linden) 
 

Zegen 
God zal met je meegaan 

Als licht in je ogen 
Als lamp voor je voet 
Als hand op je hoofd 

Als baken bij ontij 
En verte die wenkt 

Als groet op je lippen 
En hoop in je hart 

Als stem die je uitdaagt 
En woord dat je voorgaat. 

(Sytze de Vries) 

God, 
onnoembaar in zovele talen, 
leer ons geloven 
dat uw Naam is ‘Ik zal er zijn’, 
een naam als een afspraak, 
een belofte, een teken van leven. 

Leer ons geloven, 
dat U ons leven binnenkomt, 
zo klein en kwetsbaar, 
zo gewoon en afhankelijk 
als een pasgeboren kind. 

Leer ons geloven dat 
Gij tot ons komt als vredevorst 
en bron van vertrouwen, 
in Jezus, uw Zoon, 
die mens van belofte, 
die onze leidraad werd naar 
uw land van belofte. 
Hij die uw Naam geworden is 
‘Immanuël’, God-met-ons. 
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