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voor de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van

Arend Kalle
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echtgenoot van Neeltje Kalle - de Klerk
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~

Apeldoorn, 3 juni 2020

op dinsdag 9 juni 2020 om 10.30 uur in
de kerk van de Gereformeerde Gemeente in Terwolde - De Vecht.

Voorganger: Ds. A. Schreuder
Organist: Robin Zuidijk

Inleidend orgelspel
Zingen Psalm 39 vers 3 en 5
"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."
Nu dan, o HEER, wat is 't, dat ik verwacht?
Mijn hope staat op U alleen.
Verlos mij, door Uw onweerstaanb're kracht,
Van al mijn ongerechtigheên,
En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat,
Den dwazen sterv'ling tot een smaad.
Schriftlezing 2 Korinthe 5 vers 1 - 10
1 Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij
een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in
de hemelen.
2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den
hemel is, overkleed te worden.
3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.
4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal
wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het
leven verslonden worde.
5 Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des
Geestes gegeven heeft.
6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam,
uitwonen van den Heere;
7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)
8 Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit
te wonen, en bij den Heere in te wonen.
9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem
welbehagelijk te zijn.
10 Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van
Christus, opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat
hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Gebed

Verkondiging uit Gods Woord door ds A. Schreuder
n.a.v. 2 Korinthe 5 vers 10:
Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus,
opdat een iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij
gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Gebed
Zingen Psalm 68 vers 2
Maar 't vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielevreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren;
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn naam is HEER der heren.
------------------------

In Memoriam door Martin
De onderstaande Psalm vertolkt het verlangen van Aart:
Psalm 73 vers 12
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.
Uitleidend orgelspel
Onze dank voor uw aanwezigheid!

Familie Kalle

