Liturgie
voor de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Johanna Hendrika
Onderstal - van den Brink
18 februari 1939

13 juli 2021

Op zaterdag 17 juli 2021 in de
Hervormde Kerk te Harskamp

Voorganger: Ds. M.C. Schreur
Organist: Wim de Graaf

Inleidend orgelspel
Opening
Gebed
Schriftlezing: Markus 5 vers 21 - 34
21 En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde,
vergaderde een grote schare bij Hem; en Hij was bij de zee.
22 En ziet, er kwam een van de oversten der synagoge, met name Jaïrus; en
Hem ziende, viel hij aan Zijn voeten,
23 En bad Hem zeer, zeggende: Mijn dochtertje is in haar uiterste; ik bid U,
dat Gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worde, en zij
zal leven.
24 En Hij ging met hem; en een grote schare volgde Hem, en zij verdrongen
Hem.
25 En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had,
26 En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan
ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer
erger geworden was;
27 Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte
Zijn kleed aan;
28 Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, zal ik gezond
worden.
29 En terstond is de fontein haars bloeds opgedroogd, en zij gevoelde aan
haar lichaam, dat zij van die kwaal genezen was.
30 En terstond Jezus, bekennende in Zichzelven de kracht, die van Hem uit
gegaan was, keerde Zich om in de schare, en zeide: Wie heeft Mijn
klederen aangeraakt?
31 En Zijn discipelen zeiden tot Hem: Gij ziet, dat de schare U verdringt, en
zegt Gij: Wie heeft Mij aangeraakt?
32 En Hij zag rondom om haar te zien, die dat gedaan had.
33 En de vrouw, vrezende en bevende, wetende, wat aan haar geschied was,
kwam en viel voor Hem neder, en zeide Hem al de waarheid.
34 En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in
vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.

Zingen: Psalm 25 vers 2
HEER, ai, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k Blijf U al den dag verwachten.

Gebed
Meditatie
Zingen: Psalm 42 vers 5
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die ‘s daags Zijn gunst gebiedt;
‘k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
‘k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Dankgebed en voorbede
Uitleidend orgelspel: ‘Daar ruist langs de wolken’
Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet?

De begrafenis zal plaatsvinden op de
Gemeentelijke Begraafplaats aan de Pothovenlaan te Otterlo.

