LITURGIE
voor de afscheidsdienst voorafgaand
aan de begrafenis van

René Boelaars
11.05.1947

Datum:
Aanvang:
Voorganger:
Locatie:
Muziek door:

-

14.01.2022

20 januari 2022
13.45 uur
ds. Atze Buursema
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) ‘De Burcht’ te Barneveld
Frans Tijssen (orgel) en Noortje van Middelkoop (panﬂuit)

Muziek tijdens het binnendragen: ‘Tears in Heaven’
Welkom
Ontsteken van het licht: door Bjorn en Lina
Stilte moment
In memoriam: door Jannie
Luisterlied: ‘Dat ik je mis’ - Maaike Ouboter
In memoriam: door Sabine en Rinald
Zingen: ‘Heer, ik kom tot U’
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde
(Refrein)
			
			
			
			

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Refrein (2x)
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Schriftlezing Psalm 23: door Hans Mijerink
1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,
3 Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn
naam.
4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent
bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met
olie, mijn beker vloeit over.
6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis
van de HEER tot in lengte van dagen.

Overdenking
Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’
1. De Heer is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust:
Hij zal mij geleiden
Naar grazige weiden;
Hij voert mij al zachtkens
Aan waatren der rust.
2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel:
Hij brengt mij op wegen
Van goedheid en zegen;
Hij schraagt m’, als ik wankel;
Hij draagt m’, als ik viel.
5. De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd;
’k Zal immer verkeren
In ’t huis mijnes Heeren:
Zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’ altijd.

Muziek: door Marcel en Mandy
Dankwoord: door Jannie

Zingen: ‘Mijn Vader dank U wel’
Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
dat U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent,
mijn Vader, dank U wel.
Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid,
mijn Vader, dank U wel.
Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust,
ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult,
mijn Vader, dank U wel.
Mijn woorden schieten vaak zo veel te kort, o Heer,
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer,
‘k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer,
mijn Vader, dank U wel.
Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan,
mijn Vader, dank U wel.

Gebed
Zingen: ‘In het kruis zal ‘k eeuwig roemen’
In het kruis zal ‘k eeuwig roemen
en geen wet zal mij verdoemen;
Christus droeg de vloek voor mij,
Christus is voor mij gestorven,
heeft gena voor mij verworven:
‘k ben van dood en zonde vrij!

Zegen
Muziek tijdens het uitdragen: ‘The Sailor’s Warning’

