Dienst van Woord en gebed

Orgelspel: “Heer ik hoor van rijke Zegen”,
(= melodie Lied 147 Evang. Liedbundel)

voorafgaande aan de crematie
van

Een dankwoord wordt uitgesproken, samengesteld door Marinus,
de zoon van mevr. Frentz
De kaars wordt aangestoken

Maria Hermina Frentz – Beumer
Miek

geboren: 18 april 1916 te Rotterdam
overleden: 14 februari 2018 te Epe
“Weest in geen ding bezorgd”
(Filippenzen 4 : 6a)
De dienst wordt gehouden op
zaterdag 17 februari 2018
om 11:30 uur
in de Goede Herderkerk

Inleidend woord
Zingen: Psalm 73 : 12 en 13 (Liedboek 1938)
‘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.
Wien heb ik nevens U omhoog,
wat zou mijn hart, wat zou mijn oog
op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit in bitt’re smart
of bangen nood mijn vlees en hart,
zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

te Epe
Stil gebed
*
*
*

Votum en Groet

Voorganger: Ds. E. Kolkert
Ouderling: Mevr. M.N. van Ark-Eisema
Organist: Marijn de Jong
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Zingen: Gezang 392 : 1 en 3 (Liedboek 1973)
Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
de nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Gebed

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!
Overdenking, uitgaande van Filippenzen 4 : 6a:
“Weest in geen ding bezorgd”

Schriftlezing: Filippenzen 4 : 4 t/m 7 (NBG 1951)
Zingen: Gezang 293 ; 1 en 2 (Liedboek 1973)
Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt
u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest
in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en
smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede
Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw
gedachten behoeden in Christus Jezus.
Zingen: Gezang 477 (Liedboek1973)
Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
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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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Gebeden met aansluitend het ‘Onze Vader’:
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen.
Zingen: Gezang 444 (Liedboek 1973)
Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

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.
Zingen: Lied 132 (Evang. liedbundel)(voor zover mogelijk staande)

Alles wat u prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft uw liefd’ en zingt ervan.
Alle englen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
Refrein:
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: ‘Christus overwint!’
Refrein:
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Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
Refrein:
Zegen
Orgelspel: “U zij de glorie” (=melodie Lied 132 Evang. Liedbundel)

*****
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