EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE UTRECHT
Liturgie voor de eredienst van zondag 21 november 2021
Laatste zondag van het kerkelijk jaar - Eeuwigheidszondag
WOORD VOOR WEEK
Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. Lukas 12:35
_______________________________________________________________________________________
Orgelspel en aansteken Paaskaars

WELKOM & DAGTEKSTEN
SAMENZANG
LB 283 / KBN 204 (Rust mijn ziel uw God is koning)

In de veelheid van geluiden in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen van het woord, dat ons verblijdt
En van overal gekomen drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen richten wij ons naar de zon
Want wij mensen op de aarde raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde sliepen wij ten dode toe
Laat uw dauw van vrede dalen in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen van uw goedertierenheid
Gemeente gaat staan

Openingsgebed
Liturg:

Geloofd zij de Heer, onze God, van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

Allen
zingen:

Mi sa feti reti reti, Vo tron winniman.
Mi sa feti, dei en neti, Tee na Kanaan.
Te dem wani tapo mi, Dan mi Jesus, joe moe gi
Tranga bribi. Ke no libi Mi da zwakawan.

(A105)

Liturg:

Als gemeente vertrouwen wij op Gods belofte en zien uit naar een
nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Allen
zingen:

Joe ben kali, joe ben hali Mi vo kom na joe.
We mi Masra, mi sa haswa, Gi mi tranga toe,
Vo mi no moe lasi tem, en vo mi no kisi sjem.
Drai na pasi, de da fasi Vo go lasi troe.

(A 105)

Liturg:

‘De dood is opgeslokt en overwonnen.’ Dood, waar is je overwinning?
Dood, waar is je angel?’ De angel van de dood is de zonde, en de

zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken,
die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.
Allen
zingen:
(A 105)

Drai mi fesi na da plesi, Pee da marki de;
Hopo pasi alafasi, Vo mi kom dapee,
Pee wansani no sa man Poeloe mi na joe boen han:
Joe boenhatti sa doe dati, mi sa winni tee.

Liturg:

Jezus Christus zegt: ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en
op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders
gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug.
Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik
ben.’

Allen
zingen:

We grantangi, mi de hangri Doro jandasei,
Pee dem winni, pee dem dini Gado alapee,
Pee da gran Halleluja Nooiti moro sa kaba.
Switi plesi! Gado fesi Mi sa si dapee.

(A 105)

Gemeente gaat zitten

HET KINDERMOMENT & ORGELSPEL
1e SCHRIFTLEZING uit Openbaringen 21:1-7:
1Ik

zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde
zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt
voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep:
‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en
God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is
voorbij.’
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want
wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is
voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij
te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik
zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.
5
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SAMENZANG
LB 750:1, Opo yu stem 35 / KBN 159

Jeruzalem, jij stad door God gebouwd, ach, was ik daar jouw gast!
Hoe dorst mijn hart, het smacht alleen naar jou, niets houdt het hier nog vast.
Voorbij de hoogste bergen, voorbij het verste veld,
is het uit deze wereld, mij al vooruitgesneld.
Ke, glori dei, o switi yuru tru! Oten yu fon gi mi?
Di anga howp' en kowru ati tu mi sil' sa kisi fri,
fu go na an'fu Gado, wan tru pikin fu En,
pe noiti wan pikado kan gi wi ati syen.

PREEKTEKST uit Jesaja 65:17-25
17Zie,

Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in
vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. 18Verheug je voor altijd en jubel
om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking
vreugde. 19Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en me verheugen over mijn volk. Geen
geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 20Geen zuigeling zal daar meer zijn die
slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas
sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 21Zij zullen
huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten;
22in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want
de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf
genieten van het werk van hun handen. 23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen
kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk
zijn dat door de HEER is gezegend. 24Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, Ik zal
hen verhoren terwijl ze nog spreken. 25Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw eet
stro, net als een rund, en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad,
niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.
GEBED (staande) – OVERDENKING – ORGELSPEL
SAMENZANG
Alfred Bronswijk / melodie: in Christus is noch west noch oost

Gezegend is de mens die leeft op adem van de Geest,
Die in haar woord en daad verweeft wat men in dromen leest.
Gezegend is het woord dat gaat als bode van het licht
En lichter leven zaait als zaad wat zich op goedheid richt.
Gezegend is de daad die heelt wat wond is en wat breekt,
Die in barmhartigheid verbeeldt wat vanuit harten spreekt.
-3-

Gezegend is het levensspoor dat naar de toekomst wijst.
Gods Geest gaat daarin mensen voor, wáár liefde zich bewijst.

ZEGEN EN LIED voor de Jarigen
Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp I pray.
Give me oil in my lamp, keep me burning, Keep me burning till the break of day.
Sing hosanna! Sing hosanna! Sing hosanna to the King of Kings.
Sing hosanna! Sing hosanna! Sing hosanna to the King of Kings.
Give me peace in my heart, keep me resting…

Sing Hosanna…

Give me love in my heart, keep me serving…

Sing Hosanna…

DANK- EN VOORBEDEN - ONZE VADER - WOORD voor de WEEK (staande)
SAMENZANG
What a wonderful Saviour is Jesus. What a wonderful friend He is.
For He left all the glory of Heaven. Came to earth to die at Calvary.

Sing Hosanna…

ZEGEN (staande)
SAMENZANG
JdH 928:1.3 / melodie: JdH 106 (Voorwaarts christen strijders)

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar wat we hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven, uw gezin uw werk. Wil u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar wat we hier beleden samen met elkaar.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar wat we hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis. dan is vanaf heden, Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar wat we hier beleden samen met elkaar.
EEN GEZEGENDE WEEK ONDER DE HOEDE VAN DE HEER.

U kunt de qr-code gebruiken
voor de collecte van deze dag.
Hartelijk dank!
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