Liturgie voor de afscheidsdienst

Tijdens het binnendragen van de kist speelt de organist:
‘De Heer is mijn herder’ (Lied 247)

voorafgaande aan de begrafenis
Welkom
van
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 42 : 1 en 3 (Bundel 1938)

Aart Kolk
geboren: 20 november 1939 te Emst
overleden: 22 december 2018 te Epe

De dienst wordt gehouden op
vrijdag 28 december 2018
om 11:30 uur
in de Goede Herderkerk
te Epe

'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?
O mijn ziel, wat buigt g' u neder,
waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust,
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven,
want ik zal Zijn Naam nog loven.
We luisteren naar Diana Vredenberg: ‘k heb oe zo graag’

*
*
*

We luisteren naar: ‘Hallelujah’
Gedicht: ‘Waar geluk ligt niet in rijkdom’

Voorganger: Ds. G.C. Buijs
Ouderling: Mevr. H. Visser
Organist: Dhr. M. de Jong
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Zingen: Lied 627: 1 en 2 (Hemelhoog)
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn.
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

Zingen: Gezang 463 : 1, 2, 4 en 5 (O.B.)
O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.
Schriftlezing: Romeinen 12 : 9-18 (NBG)
De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan
het goede. Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon
elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de
Here. Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking,
volhardend in het gebed, bijdragend in de noden der heiligen, legt u
toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt
niet. Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. Weest
onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in
het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. Vergeldt niemand kwaad met
kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Houdt zo mogelijk,
voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen.

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.
Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in 't hart.
Gebed
We luisteren naar Vicky Brown: ‘Stay with me till the morning’
Tijdens het uitdragen van de kist speelt de organist:
‘ Uren, dagen, maanden, jaren’ (Lied 406 Joh. de Heer)

Overdenking
*****
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De dienst wordt op de begraafplaats voortgezet:
Apostolische 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 één heilige, algemene Christelijke Kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden;
wederopstanding des vleses en een eeuwig leven. Amen.
Woorden van afscheid
‘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 de 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.
Zegen
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