
Orde van dienst op eeuwigheidszondag 

op 22 november 2020 om 9.30 uur in  

de Hervormde Kerk te Lexmond 

 

Thema:  

‘Zegen door de worsteling heen’ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voorganger:          ds. P. Vroegindeweij 

Ouderling van dienst: W.C. ‘t Lam 

Organist:           Anton Langerak 

 
In deze dienst zullen zij die ons dit jaar ontvallen zijn, herdacht worden. 
I.v.m. corona-maatregelen zingt alleen een groepje zangers.  
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Mededelingen van de kerkenraad (Er wordt ons o.a. verteld waarvoor we in 
deze dienst onze gaven geven en voor wie we voorbede zullen doen) 
 
Voorzang: Lied 434 (Weerklank) 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word’ op aard’ en in de hemel, Here, 
voor Uw liefd’ U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
Uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Stil gebed (In stilte vragen we voor ons zelf en voor elkaar Gods zegen in deze 
dienst) 
 
Votum en groet (We belijden dat we alle dingen van de Heere onze God 
verwachten; Hij antwoordt ons, dat Hij met ons zal zijn) 
 
Zingen: Psalm 27 : 5 

 Mijn hart zegt mij, o HEER ,van Uwentwegen: 
"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht", 
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen 
Alleen bij U, o bron, van troost en licht! 
Verberg toch niet Uw oog van mij, o HEER! 
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer. 
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet. 
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet. 

 
Voorlezen ‘de Bijbel voor jou’ 
(Omdat de kinderen niet naar de kerk en de kinderdienst kunnen, wordt er een 
verhaal uit een kinderbijbel voorgelezen). 
 
Wetslezing (We luisteren naar de 10 geboden en de samenvatting die de Heere 
Jezus geeft. Deze leefregels zijn bedoeld als spiegel en leidraad) 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest  
(We vragen of God ons een goede dienst wil geven en wil helpen om de Bijbel te 
begrijpen door de Heilige Geest) 
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Schriftlezing: Genesis 32 : 22 -32  
(Dit gedeelte zal centraal staan in de verkondiging) 
22Diezelfde nacht stond hij op, nam zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en 
zijn elf kinderen, en stak de doorwaadbare plaats van de Jabbok over. 
23Hij nam hen mee en liet hen de beek oversteken. Alles wat hij had, liet hij 
oversteken. 
24Maar Jakob bleef alleen achter, en een Man worstelde met hem, totdat de 
dageraad aanbrak. 
25En toen de Man zag dat Hij hem niet kon overwinnen, raakte Hij zijn 
heupgewricht aan, zodat het heupgewricht van Jakob ontwricht raakte toen Hij 
met hem worstelde. 
26En Hij zei: Laat Mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij zei: Ik zal 
U niet laten gaan, tenzij U mij zegent. 
27En Hij zei tegen hem: Wat is uw naam? En hij antwoordde: Jakob. 
28Toen zei Hij: Uw naam zal voortaan niet meer Jakob luiden, maar Israël, want u 
hebt met God en met mensen gestreden, en hebt overwonnen.  
29Jakob vroeg daarop: Vertel mij toch Uw Naam. En Hij zei: Waarom vraagt u 
naar Mijn Naam? En Hij zegende hem daar. 
30En Jakob gaf die plaats de naam Pniël. Want, zei hij, ik heb God gezien van 
aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is gered. 
31En de zon ging over hem op, toen hij door Pniël gegaan was; hij ging echter 
mank aan zijn heup. 
32Daarom eten de Israëlieten tot op deze dag de heupspier niet, die zich boven 
het heupgewricht bevindt, omdat Hij het heupgewricht van Jakob bij de 
heupspier had aangeraakt. 
 
Muzikaal moment 
(De organist speelt een bewerking van een psalm of lied) 
 
Verkondiging, n.a.v. Genesis 32 : 22 - 32 
Thema: “Zegen door de worsteling heen” 
(De tekst wordt uitgelegd en toegepast op ons leven) 
 
Zingen: Lied 231 : 1 en 4 (Weerklank) 
1) Door de nacht van strijd en zorgen, 

schrijdt de stoet der pelgrims voort, 
vol verlangen naar de morgen, 
waar de hemel hen verhoort. 

  
4) In ons hart is dit de luister, 

dit de liefde die ons leidt, 
op de kruistocht door het duister, 
naar de lichte eeuwigheid. 
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Gedenken van hen die ons dit jaar ontvallen zijn: 
(In stilte gedenken we de gemeenteleden die dit jaar overleden zijn) 
18 december Teuntje Vonk, Emmahuis, 80 jaar. 
22 december Margaretha Aleida Verhoef – Kortlever, 85 jaar. 
17 januari Maagje van Egmond – den Hartogh, 85 jaar. 
28 januari Cornelis Jan Teunis Boonstoppel, 74 jaar. 
12 februari Aaltje van Buuren – Bassa, 88 jaar. 
18 februari Johanna Cornelia Engelbarta van Buuren – van Herwaarden, 90 jr. 
2 april Betje Aagje Cornelia de Jong – Verwaaij, 84 jaar. 
12 april Adriana Oosterling – van Zanten, 78 jaar. 
23 april Maria Aagje de With – de Jong, 91 jaar. 
14 juli Dirkje Willemina Bogaard – Pellikaan, 87 jaar. 
14 juli Heiltje de Wildt – Burggraaf, 83 jaar. 
6 augustus Jan Floren den Hartog, 81 jaar. 
23 augustus Hendrik Johannes Dank, 62 jaar. 
 
Zingen: Lied 231 : 8 (Weerklank) 

Die aan kruis en graf ontheven 
zullen zingen lof en prijs 
aan de Heer van dood en leven 
in Zijn zalig paradijs. 

 
Dankgebed en voorbede   
(We danken voor de dienst en bidden voor elkaar en anderen) 
 
Slotlied:  Psalm 146 : 3 en 8     staande 
3) Zalig hij, die in dit leven 

Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. 

 

8) 't Is de HEER van alle heren, 
Sions God, geducht in macht, 
Die voor eeuwig zal regeren 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw God ter eer! 
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER. 

Zegen (God belooft dat Hij met ons zal gaan in ons leven, vandaag en de komende 
dagen) 
 
Uitleidend orgelspel 
 
Collecten  
(Wij geven onze gaven uit de grote overvloed die we kregen van God de Heere)  
 
Als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze dienst, kunt u 
contact opnemen met ds. P. Vroegindeweij (0347-340515; dspv@solcon.nl). 

mailto:dspv@solcon.nl

