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Inleidend orgelspel ‘Veilig in Jezus’ armen’
Opening / Votum
In memoriam
Zingen Psalm 103 vers 8 en 9
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
gelijk een bloem, die op het veld verheven,
wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teer;
Wanneer de wind zich over ’t land laat horen,
dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.
Maar ’s HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen:
Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht,
dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden
noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
maar die naar eis van Gods verbond betracht.
Geloofsbelijdenis:
Heidelbergse Catechismus Zondag 1 vraag en antwoord 1:
“Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?”
Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn eigendom
ben, maar van mijn trouwe Zaligmaker Jezus Christus, Die met Zijn kostbaar
bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij
van de duivel verlost heeft en zo bewaart, dat zonder de wil van mijn
hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat alle ding
mij tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige
Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte
gewillig en bereid maakt. Amen
Gebed
Schriftlezing uit Mattheüs 11: 25-30 en Hebreeën 4: 9-16
5 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel
en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen
hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.
26 Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.

27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand kent de
Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan
wie de Zoon het wil openbaren.
28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig
van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken
gerust, zoals God van de Zijne.
11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand
door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal
komen.
12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig
tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en
geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en
gedachten van het hart.
13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en
ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te
leggen.
14 Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is
doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis
vasthouden.
15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben
met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is
verzocht, maar zonder zonde.
16 Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade,
opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te
worden op het juiste tijdstip.
Zingen Psalm 84 vers 3
Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de hete middagzon
in ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron,
en stort op hen een milden regen,
een regen, die hen overdekt,
verkwikt en hun tot zegen strekt.

Overdenking
Zingen Psalm 84 vers 6
Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,
is ’t allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ’t goede niet in nood
onthouden, zelfs niet in de dood,
die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER’, die op U bouwt,
en zich geheel aan U vertrouwt.
Gedicht door Janneke
Gebed
Zingen gezang 392 – Weerklank 503 vers 1 en 3
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Zegenbede
Afscheidslied door Jan-Wouter
Uitleidend orgelspel ‘Eens als de bazuinen klinken’

Aansluitend zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden
op de begraafplaats aan de Dijklaan 97 in Bergambacht.

