Inleidend orgelspel: Psalm 63 : 1 & 3 (niet zingen)
O God, Gij zijt mijn Toeverlaat;
Mijn God, U zoek ik met verlangen,
Zo ras wij ’t morgenlicht ontvangen,
Bij ’t krieken van den dageraad;
O Heer’, mijn ziel en lichaam hijgen,
En dorsten naar U in een land,
Dat, dor en mat, van droogte brandt,
Waar niemand lafenis kan krijgen.
Dan zou ik, voor Uw Godd’lijk oog,
Uw deugden al mijn leven prijzen,
En in Uw Naam mijn zang doen rijzen;
Mijn handen heffen naar omhoog.
Mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen,
Verzadigd, als met vet en smeer;
Mijn mond zou U vol vreugd, o Heer’,
Verheffen in zijn lofgezangen.
Opening
Gedicht: Onder Gods vleugels
Stil gebed
Votum en groet
Luisteren naar: Psalm 23 : 1
De God des heils wil mij ten Herder wezen;
’k Heb geen gebrek, ’k heb geen gevaar te vrezen.
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren, leiden.
Hij sterkt mijn ziel, richt, om Zijn Naam, mijn treden
In ’t effen spoor van Zijn gerechtigheden.
Schriftlezing: Zondag 22 van de Heidelberger Catechismus
Vraag 57: Welke troost schenkt u de opstanding van het vlees?
Dat niet alleen mijn ziel na dit leven terstond tot haar Hoofd Christus opgenomen zal
worden, maar dat ook dit mijn vlees, door de kracht van Christus opgewekt, weer met
mijn ziel verenigd en aan het verheerlijkt lichaam van Christus gelijkvormig zal worden.

Vraag 58: Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven?
Zoals ik nu al het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart voel, zal ik ook na dit
leven volkomen heerlijkheid bezitten, die geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord en die in geen mensenhart is opgekomen, en wel om God daarin eeuwig te
prijzen.
Luisteren naar: Psalm 130: 1 & 3
Uit diepten van ellenden,
Roep ik, met mond en hart,
Tot U, Die heil kunt zenden;
O HEER’, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;
Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig’ oren,
Daar ’k in mijn druk versmacht.

Ik blijf den HEER’ verwachten;
Mijn ziel wacht ongestoord;
Ik hoop, in al mijn klachten,
Op Zijn onfeilbaar woord.
Mijn ziel, vol angst en zorgen,
Wacht sterker op den Heer’,
Dan wachters op den morgen;
Den morgen, ach, wanneer?

Gebed
Schriftlezing: Psalm 23 en Psalm 71 : 9
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn
Naam.
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want
U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn
hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Ik zal
in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.
9 Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom; verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat.
Luisteren naar: Psalm 42 : 1
’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?
Vervolg, zie ommezijde

Meditatie

Liturgie

“De Heere is mijn Herder … verlaat mij niet!”

van de rouwdienst

Luisteren naar: Psalm 71 : 6

voorafgaand aan de begrafenis van

Verwerp mij niet in hoger jaren;
Laat, bij den ouderdom,
Dien ’k in Uw gunst beklom,
Uw voorzorg over mij niet varen;
Laat, met de kracht van ’t leven,
Uw hulp mij niet begeven.

Wouterina Egberdientje van Oort - van Boggelen
Woutje

Dankgebed en voorbede

sinds 18 september 2012 weduwe van Gerrit van Oort

Luisteren naar: Psalm 79 : 7
Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten.
Zegenbede
Mededelingen
Uitleidend orgelspel: “Wat de toekomst brengen moge” (niet zingen)
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.
Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.
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