Dienst van Woord en gebed

Orgelspel: “Eens als de bazuinen klinken”
(melodie Lied 769)

voorafgaande aan de begrafenis
Inleidend woord door ds. Kolkert
van
In memoriam wordt uitgesproken door een lid van de familie
Stil gebed

Geertje Jansma - Streekstra

geboren: 15 augustus 1937 te Wierum
overleden: 26 november 2018 te Epe
“En doe boven dit alles de liefde aan,
die de band van de volmaaktheid is”.
Kolossenzen 3 : 14
De dienst wordt gehouden op
maandag 3 december 2018

Votum en Groet
Zingen: Psalm 121 : 1 en 2 (O.B.)
‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,
van waar ik dag en nacht
des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den Heer alleen,
die hemel, zee en aarde
eerst schiep en sinds bewaarde.
Hij is, al treft u ’t felst verdriet,
uw wachter, die uw voet
voor wankelen behoedt.
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
geen kwaad zal u genaken:
de Heer zal u bewaken.

om 10:30 uur
Gebed
in de Goede Herderkerk
te Epe
*
*
*
Voorganger: Ds. E. Kolkert
Ouderling: Mevr. M.N. van Ark-Eisema
Organist: Marijn de Jong

Zingen: Lied 5 : 3 (Joh. de Heer)
Al de weg leidt mij mijn Heiland,
door al ’t aardse stormgebruis.
En volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis.
Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven,
aan Zijn voeten nederleg,
zal mijn lied voor eeuwig wezen
“Jezus leidde m’al de weg”.
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Schriftlezing: Kolossenzen 3 : 12 t/m 17 (H.S.V.)
Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden,
met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid,
zachtmoedigheid, geduld.
Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen
iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus u vergeven heeft,
zo moet ook u doen.
En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de
volmaaktheid is.
En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in
één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid;
onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en
geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.
En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de
Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door
Hem.
Zingen: Psalm 73 : 12 (O.B.)
‘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.
Overdenking, uitgaande van Kolossenzen 3 : 14:
“En doe boven dit alles de liefde aan,
die de band van de volmaaktheid is”.
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Zingen: Lied 180 : 1, 2, 3 (Joh. de Heer)
Jezus, Die mijn ziel bemint.
’s Levens stormen loeien, Heer!
O, beveilig mij, Uw kind,
leg mij aan Uw boezem neer.
Als de golven woedend slaan,
tegen rotsen op en neer,
laat mij aan Uw zij dan staan,
tot de storm voorbij is, Heer.
And’re toevlucht ken ik geen;
Hulp’loos kom ik tot U vliên;
Laat, o laat mij niet alleen,
wil mij steeds Uw hulpe biên!
Als de zondelast mij drukt,
zend mij Uw verlossing neer;
Ben ik zwak en neergebukt,
schenk mij dan Uw kracht, o Heer!
Gij, o Heiland, zijt mijn kracht.
Gij mijn hoog vertrek, o Heer;
Gij sterkt zwakken door Uw macht,
Gij geeft blinden d’ogen weer.
Heilig, driemaal heilig, Gij!
Zie ontfermend op mij neer;
Niets dan zwakheid vindt G’in mij
schenk mij Uw genaad’, o Heer.
Gebeden
Zingen: Gezang 282 : 1,3, 5 (O.B.)
Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!
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‘k Heb U altijd van node, dag en nacht,
slechts uw genâ verwint des bozen macht.
Wie kan als Gij mijn gids en sterkte zijn?
Blijf bij mij, Heer, in nacht en zonneschijn!
Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!
Zegen (voor zover mogelijk staande)
Zingen: Lied 770 (Opw.)
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
Refrein:

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

De uitvaartleider neemt het woord en wij zingen tijdens het uitdragen:
Lied 523 : 1 en 3 (Joh. de Heer)
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
Dáár in zijn teer erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vreê,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart;
Dáár in zijn teer erbarmen,
dáár rust mijn ziel van smart.
Jezus, mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt,
en ’t oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, Gij stierft voor mij!
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Orgelspel: “Ik zie een poort wijd open staan”
(melodie Lied 140 – Joh. de Heer)

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. Refrein:

Op de begraafplaats:

5

*****

Ds. Kolkert geeft de kleinkinderen en de achterkleinkinderen de
gelegenheid om een witte roos op de kist te leggen ten afscheid van
hun oma en ‘Beppie”.
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Tijdens het dalen van de kist wordt de Geloofsbelijdenis uitgesproken:
Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God den Vader,
den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onzen Here,
Die ontvangen is van den Heil’gen Geest,
geboren uit de Maagd Maria,
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden.
Opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des Almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in den Heiligen Geest.
Ik geloof ééne heilige, algemene Christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven.
Amen.
Aansluitend aan de begrafenis bidden wij het ‘Onze Vader’,
dat gezamenlijk gebeden mag worden:
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.
En leid ons niet ibn verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.
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