Liturgie
voor de dienst van Woord en gebed
voorafgaand aan de begrafenis van

Gerard Dubbeldam
☆ 9 juni 1952

✞ 27 maart 2021

op donderdag 1 april 2021
in de aula van
begraafplaats Essehof
te Nieuwerkerk aan den IJssel

Voorganger: ds. J. Sparreboom
Ouderling van dienst: Leon Westmaas

Luisterlied bij het binnendragen: ‘De Heer is mijn Herder’
Moment van de kleinkinderen
Dankwoord door Tineke
Stil gebed, votum en groet
Luisterlied: ‘Voetstappen in het zand’ - Remco Hakkert
Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen zo het leven door,
en lieten in het zand,
een spoor van stappen; twee aan twee,
De Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,
in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.
Maar toen ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.
Ik zei toen: ‘Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...’
De Heer keek mij vol liefde aan,
en gaf antwoord op mijn vragen;
‘Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...’
Persoonlijke woorden van de familie

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing: Romeinen 8 vers 31 tot en met 39 - Meer dan overwinnaars
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen?
Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?
God is het Die rechtvaardigt.
34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die
ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,
Die ook voor ons pleit.
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36 Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag
gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.
31

Overdenking naar aanleiding van: Romeinen 8 vers 35a
‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’
Luisterlied: ‘De kracht van Uw liefde’ - Opwekking 488
Heer ik kom tot U.
Neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde.
-RefreinHoud mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichterbij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen diep in mij.
En Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde.
-Refrein 2xHoud mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.
-SlotDan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.
Gebed
Luisterlied: ‘Nog één rivier’ - Matthijn Buwalda
Wij zijn een volk met een bestemming.
Maar al jaren onderweg.
We begonnen ooit als slaven.
En toen kwam God en deed ons recht.
De bevrijding was spektakel.
Na tien plagen pas groen licht.
Onze voeten in de zandzee.
En de zon in ons gezicht.
-RefreinNog één rivier, nog één rivier, nog één rivier
en dan zijn we thuis.
Toen we bij de oever kwamen.
Wachtte ons geen groot onthaal.
We dachten net; we zijn er bijna.
Maar God zei: ‘Nog niet helemaal.’

Dus wij weer terug die woestijn in.
Om te sterven in het zand.
En om kinderen te krijgen.
Kind'ren voor de overkant.
-RefreinNog één rivier, nog één rivier, nog één rivier
en dan zijn we thuis.
Veertig jaar moesten we lopen.
't Was een levenslange tocht.
Onze straf voor alle ruzie die,
we met God hadden gezocht.
En toen alles terugbetaalt was.
Ging het water aan de kant.
Was er tijd om thuis te komen.
In het onbekende land.
Ik ben een man met een bestemming.
En al jaren onderweg.
Om me heen lopen de mensen.
Aan wie ik mij heb gehecht.
Mijn woestijn kent stroken asfalt.
Neon-lichten en vertier.
Kijk ons leven of we God zijn.
Tot we staan voor de rivier.
Want elke stap die brengt ons dichter.
Bij de grote oversteek.
Iedereen gaat als het tijd is.
Iedereen moet hier doorheen.
En bij elk afscheid op de oever.
Loop ik met wie blijven terug.
Met de tranen in mijn ogen.
Maar de hoop steeds in mijn rug.
Want ik weet…

-Refrein 4xNog één rivier, nog één rivier, nog één rivier
en dan ben ik thuis, ben ik thuis.
Dan ben ik thuis.
Zegen
Uitdragen onder het luisterlied: ‘Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’
Tijdens dit luisterlied wordt Gerard uitgedragen. Elja, Tineke en Jeroen,
Lisanne, Yaniek, Gerben en Marjolijn
sluiten hierbij direct aan.
Aan de overige aanwezigen wordt verzocht nog even te wachten totdat
de uitvaartleider aangeeft dat ook u de aula kunt verlaten om
aan te sluiten voor de gang naar de begraafplaats.

-------------------- Op de begraafplaats -------------------Moment van de kleinkinderen
Begrafenis
Geloofsbelijdenis
Gebed: ‘Onze Vader’ (gezamenlijk)
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid.
Tot in eeuwigheid.
Amen.
Afsluitende woorden door de uitvaartleider

