Inleidende muziek: ‘Ik zie een poort wijd open staan’
Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.
In 't hemelrijk, voor Jezus' troon,
daar leidt het kruis tot zegen;
daar dragen wij voor kruis een kroon,
door Jezus' bloed verkregen.
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij.
Voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.
Opening

11 Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat
zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?
12 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God,
want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht
en mijn God.
Luisteren: Psalm 116 : 2, 3 & 11
Ik lag gekneld in banden van den dood,
daar d’ angst der hel mij allen troost deed missen;
ik was benauwd, omringd door droefenissen,
maar riep den HEER’ dus aan in al mijn nood:
“Och HEER’, och wierd mijn ziel door U gered!”
Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig.
De HEER’ is groot, genadig en rechtvaardig,
en onze God ontfermt Zich op ’t gebed.
Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

In memoriam door Arina Damsteegt
Overdenking
Gebed
Dankgebed
Schriftlezing: Psalm 42 : 1 - 12
1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach.
2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o
God!
3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om
voor Gods aangezicht te verschijnen?
4 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij
zeggen: Waar is uw God?
5 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeging in de stoet en met
hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een
feestvierende menigte.
6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik
zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.
7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U vanuit het land
van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het laaggebergte.
8 Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en
Uw golven zijn over mij heen gegaan.
9 Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; 's nachts zal Zijn lied
bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven.
10 Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart
gehuld, door de onderdrukking van de vijand?

Luisteren: Psalm 42 : 1 & 5
’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar ’t genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad’ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen?
Maar de HEER’ zal uitkomst geven
Hij, die ’s daags Zijn gunst gebiedt.
’k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
’k zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
tot den God mijns levens heffen.
Vervolg, zie ommezijde

Mededelingen
Uitleidende muziek: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem (dierbrestem)
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit
Refrein
Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem
Refrein
Op de begraafplaats:

Liturgie
van de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Maria Damsteegt - Kok
sinds 27 september 2011 weduwe van Adriaan Marijnus Damsteegt

31 augustus 1928

15 oktober 2020

Begrafenis mevrouw M. Damsteegt - Kok
Schriftlezing: Psalm 27 : 10

“Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten,
maar de HEERE zal mij aannemen”.
Geloofsbelijdenis

op dinsdag 20 oktober 2020 om 10.00 uur
in aula “Schoonenburg” te Nieuw-Lekkerland

Dankwoord door zoon Leen Damsteegt
Luisteren: Psalm 133 : 1
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.

Voorganger: ds. E. Gouda

