Liturgie
Voor de rouwdienst voorafgaand
aan de begrafenis van

Jack Pool
* 19 september 2006
† 1 oktober 2020

op woensdag 7 oktober 2020
in het kerkgebouw van de
Gereformeerde Gemeente Apeldoorn
om 10.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats
op de algemene begraafplaats te Wenum-Wiesel.

Voorganger: ds. R.A.M. Visser
Ouderling: J. Bisschop
Diaken: G. Mulder
Organist: F. Elshout

 Inleidend orgelspel
 Tijdens het indragen van Jack luisteren we naar
Psalm 103
 Inleidend woord door ds. R.A.M. Visser

 Luisteren naar: Psalm 39 vers 3
"O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij;
Mijn dagen zijn bij U geteld;
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij;
Een handbreed is mijn tijd gesteld;
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,
De sterkst' is enkel ijdelheid."

 Schriftlezing: Psalm 116
1 Ik heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen; 2 Want
Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik [Hem] in mijn dagen aanroepen.3
De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel
hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis. 4 Maar ik
riep den Naam des HEEREN aan, [zeggende]: Och HEERE! bevrijd
mijn ziel. 5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, en onze God is
ontfermende. 6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd,
doch Hij heeft mij verlost. 7 Mijn ziel! keer weder tot uw rust, want de
HEERE heeft aan u welgedaan. 8 Want Gij, HEERE! hebt mijn ziel
gered van den dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. 9
Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der
levenden. 10 Ik heb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt
geweest. 11 Ik zeide in mijn haasten: Alle mensen zijn leugenaars. 12
Wat zal ik den HEERE vergelden [voor] al Zijn weldaden aan mij
[bewezen]? 13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den
Naam des HEEREN aanroepen. 14 Mijn geloften zal ik den HEERE
betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk. 15 Kostelijk is in
de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten. 16 Och, HEERE!
zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer

dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt. 17 Ik zal U offeren een
offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen. 18
Ik zal mijn gelofte den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid
van al Zijn volk. 19 In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het
midden van u, o Jeruzalem! Hallelujah!

 Gebed
 Meditatie
 Gebed om kracht om naar de begraafplaats te gaan
 Luisteren naar: Psalm 116 vers 1
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer..

 De vader van Jack zal enkele woorden spreken
 Tijdens het uitdragen van Jack luisteren we naar
Psalm 72 vers 11
Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en spâ;
De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.
***

Begraafplaats
 Teraardebestelling
 ds. R.A.M. Visser
 Mededelingen

