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Inleidend orgelspel 

Voorlezen rouwkaart

Zingen: Psalm 89 vers 19
 19. Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur;
 Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur;
 Zou ‘t mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?
 Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen?
 Wie redt zijn ziel van ‘t graf? Ai, help ons, als tevoren,
 Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.

Gebed

Schriftlezingen
Prediker 3 vers 1 - 8
1 Alles heeft een bestemden tijd, en alle voornemen onder den hemel heeft  
 zijn tijd.
2  Er is een tijd om geboren te worden, en een tijd om te sterven; een tijd om  
 te planten, en een tijd om het geplante uit te roeien;
3  Een tijd om te doden, en een tijd om te genezen; een tijd om af te breken,  
 en een tijd om te bouwen;
4  Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en  
 een tijd om op te springen;
5  Een tijd om stenen weg te werpen, en een tijd om stenen te vergaderen;  
 een  tijd om te omhelzen, en een tijd om verre te zijn van omhelzen;
6  Een tijd om te zoeken, en een tijd om verloren te laten gaan; een tijd om te  
 bewaren, en een tijd om weg te werpen;
7  Een tijd om te scheuren, en een tijd om toe te naaien; een tijd om te 
 zwijgen, en een tijd om te spreken;
8  Een tijd om lief te hebben, en een tijd om te haten; een tijd van oorlog, en  
 een tijd van vrede.

Mattheüs 6 vers 19 - 21 en 24 - 33
19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest 
 verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen;



20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest  
 verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen;
21  Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

24  Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den  
 anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen 
 verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon.
25  Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij  
 drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het   
 leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
26  Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch 
 verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve;  
 gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
27  Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
28  En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe  
 zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
29  En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest,  
 gelijk een van deze.
30  Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven  
 geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij 
 kleingelovigen?
31  Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij  
 drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?
32  Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet,  
 dat gij al deze dingen behoeft.
33  Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze  
 dingen zullen u toegeworpen worden.

Zingen: Psalm 39 vers 3 en 8
 3. “O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij;
 Mijn dagen zijn bij U geteld;
 Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij; 
 Een handbreed is mijn tijd gesteld;
 Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,
 De sterkst’ is enkel ijdelheid.”



 8. Hoor mijn gebed, mijn bang geroep, o HEER,
 Daar ‘k schreiend U mijn leed vertoon;
 Ik, die bij U als vreemdeling verkeer,
 En hier, gelijk mijn vaders, woon,
 Ai, wend Uw hand en plagen van mij af;
 Verkwik mij, eer ik daal in ‘t graf.

Overdenking: n.a.v. Prediker 3 vers 2
 Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven;

Gebed

Zingen: Psalm 90 vers 6
 6. Helaas, het best van onze beste dagen
 Baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen;
 Daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen
 Steeds, beurt om beurt, de matte ziel doorknagen.
 De levensdraad wordt schielijk afgesneên;
 Wij schenen sterk, en ach, wij vliegen heen.

Uitleidend orgelspel


