
 

 

Liturgie

voor de rouwdienst voorafgaand 
aan de begrafenis van

Jan van de Bunt

* 5 september 1926                    † 14 november 2022  
 
 

Datum: zaterdag 19 november om 10.00 uur
Locatie: Dorpskerk te Voorthuizen
Voorganger:  ds. A. de Wit
Organist:  Arjan Blankespoor



Inleidend orgelspel: Psalm 121

Welkom

Bemoediging en groet (We bidden om Gods hulp en kracht voor deze dienst)

 
Zingen: Psalm 116 vers 1, 4, 10 en 11

1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

4. D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
‘k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

10. Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
‘k Zal liefd’ en lof voor U ten offer mengen,
In ‘t heiligdom, waar ‘t volk vergaderd is.

11. Ik zal met vreugd in ‘t huis des HEEREN gaan,
Om daar met lof Uw groten naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken:
Elk heff’ met mij den lof des HEEREN aan!

 
Gebed

Schriftlezingen:

Psalm 23
1.  De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille  
 wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille  
 van Zijn Naam.
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad  



 vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders;
 U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
 al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in  
 lengte van dagen.

Psalm 37 vers 1 - 6
1 Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, aleph
 benijd niet wie onrecht doen.
2 Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen zij  
 verwelken.
3 Vertrouw op de HEERE en doe het goede; beth
 bewoon de aarde en voed u met trouw.
4 Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.
 Wentel uw weg op de HEERE gimel
 en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.
6 Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht,
 uw recht doen stralen als de middagzon.

Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’ vers 1 - 4
1. De HEER is mijn Herder!  2. De HEER is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust.  Hij waakt voor mijn ziel,
Hij zal mij geleiden   Hij brengt mij op wegen
naar grazige weiden.   van goedheid en zegen,
Hij voert mij al zachtkens  Hij schraagt me_als ik wankel,
aan waatren der rust.  Hij draagt me_als ik viel.

3. De HEER is mijn Herder!  4. De HEER is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,  Hem blijf ik gewijd!
geen kwaad zal ik vrezen,  ’k Zal immer verkeren
Gij zult bij mij wezen;   in ’t huis mijnes HEREN:
o HEER, mij vertroosten  zo kroont met haar zegen
uw stok en uw staf!   zijn liefde me_altijd.

Overdenking



Zingen: Psalm 37 vers 2 en 3
2. Stel op den HEER in alles uw betrouwen;
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen;
Verlustig u met blijdschap in den HEER;
Dan zal Hij u in liefd’ en gunst aanschouwen,
U schenken, wat uw hart van Hem begeer’.

3. Geen ijd’le zorg doe u van ‘t heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d’ uitkomst zal niet falen:
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen als de morgenzonnestralen,
En blinken als het helder middaglicht.

Dankgebed

Zingen: Psalm 68 vers 10
10. Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons ‘t eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Zegen

Uitleidend orgelspel: ‘Stilte over alle landen’


