
LITURGIE

voor de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Henny van Elten - Bouw
  

29.06.1938          |         22.07.2022

Locatie: Emmaüskerk te Barneveld
Datum/tijd: donderdag 28 juli 2022
Voorganger:  Ds. Atzo Nicolai
Organist:  Ali de Boer



Inleidende muziek: een koorstuk van Con Amore

Henny wordt binnengedragen (we gaan daarbij staan)

Bemoediging en groet 

Zingen: ‘Abba Vader’
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.

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.

Woorden ter herinnering: door familie

Zingen: ‘Veilig in Jezus’ armen’
1. Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart,
dáár in Zijn teer erbarmen, 
dáár rust mijn ziel van smart.
Hoor, ‘t is het lied der eng’len, 
zingend van liefd’ en vreê,
ruisend uit ‘s hemels zalen, 
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen, 
veilig aan Jezus’ hart; 
dáár in Zijn teer erbarmen, 
daar rust mijn ziel van smart



2. Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van ‘t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg;
vrij van de vrees en twijfel,
vrij van der zonden macht;
nog slechts een weinig lijden,
nog slechts een korte nacht.
Veilig in Jezus’ armen,
vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van ‘t gewoel der wereld,
vrij van verdriet en zorg.

3. Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ‘t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij!

Schriftlezing: Psalm 121  
1 Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
 Van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet, de wachter van Israël.
5 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden.
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.

Overdenking



Muziek: een koorstuk van Con Amore

Gebeden

Zingen: ‘U zij de glorie’
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer weer
Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af
Heeft de steen genomen, van ‘t verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
En zegt telkens kere, Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer

Henny wordt uitgedragen (we gaan daarbij staan)

Uitleidende muziek

- vervolg liturgie op de begraafplaats -

Bij het graf:
 - Geloofsbelijdenis
 - Het ‘Onze Vader…’


