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LITURGIE
    

Voor de dienst van Woord en Gebed
VOORAFGAANDE AAN DE BEGRAFENIS VAN 

Jan Brasser

Koudekerke, 13 maart 1945                   Vlissingen, 11 februari 2023

Α       Ω

Middelburg, Ontmoetingskerk,
16 februari 2023  12:00 uur 

Voorganger: Peter Riemens
Ouderling: Wim Stoorvogel 
Organist: Alexander Koole

OP DE BEGRAAFPLAATS IN KOUDEKERKE: 

DE GELOOFSBELIJDENIS
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, neergedaald in de  hel;
Op de derde dag weer opgestaan van de doden;
Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand  van God
de almachtige Vader;
Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heiligen Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap
van de heiligen;
Vergeving van de  zonden;
Wederopstanding van het lichaam;
En een eeuwig leven.

ONZE VADER.
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het 
koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. 
Amen.

ZEGEN VAN GOD
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DANKGEBED EN VOORBEDE

*SAMEN ZINGEN: GEZANG 416

Ga met God en Hij zal met je zijn
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
Bij gevaar, in bange tijden
Over jou zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
In zijn liefde je bewaren
In de dood je leven sparen
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
Tot wij weer elkaar ontmoeten
In zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

MEDEDELINGEN  door Pieter-Johan Meerveld, Uitvaartverzorger

UITLEIDEND ORGELSPEL  “U ZIJ DE GLORIE”

Wilt u deze liturgie meenemen naar de begraafplaats in Koudekerke
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Bij de punten met een * staan de aanwezigen.

WELKOM EN MEDEDELINGEN

*ORGELSPEL BIJ HET BINNENDRAGEN VAN JAN – THE ROSE

*SAMEN ZINGEN: PSALM 103 : 1 EN 2

1 Loof, loof den Heer’, mijn ziel, met alle krachten;
Verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t’ achten;
Och, of nu al wat in mij is, Hem preez’!
Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden;
Vergeet nooit een van Zijn weldadigheden;
Vergeet ze niet; ‘t is God, die z’ u bewees.

2 Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
Hoeveel het zij, genadig wil vergeven,
Uw krankheen kent en liefderijk geneest;
Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,
Met goedheid en barmhartigheen u kronen;
Die in den nood uw redder is geweest.

*STIL GEBED

*VOTUM EN GROET

SAMEN ZINGEN: PSALM 108: 1 EN 2 

1 Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid;
‘k Zal zingen voor den Opperheer,
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op, dat niets uw klanken stuit’.
‘k Zal in den dageraad ontwaken
En met gezang mijn God genaken.
2 Ik zal, o Heer’, Uw wonderdaan,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heemlen uitgebreid.
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij ?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

14 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op den weg ten leven.

VERKONDIGING

SAMEN ZINGEN:  GEZANG 230 

1 Leid, vriend’lijk Licht, mij als een trouwe wacht,
leid Gij mij voort!
‘k Ben ver van huis en donker is de nacht,
leid Gij mij voort!
Schoon ook de toekomst mij verborgen zij,
licht stap voor stap mij met uw schijnsel bij.

2 Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U:
“Leid Gij mij voort!”
Ik liep mijn weg bij eigen licht, maar nu:
leid Gij mij voort!
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet
mijn hart geen rust en ‘k vond uw vrede niet.

3 Schenk mij uw zegen, toon m’ uw wondermacht,
en leid mij voort
langs ‘t smalle pad, tot in de donk’re nacht
de morgen gloort.
Dan lacht mij toe der eng’len trouwe wacht,
die mij geleidd’ en mij heeft thuis gebracht.
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wonderlijk zijn Uw werken,
mijn ziel weet dat zeer goed. 
15Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,
toen ik in het verborgene gemaakt ben
en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.
16Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,
en zij alle werden in Uw boek beschreven,
de dagen dat zij gevormd werden,
toen er nog niet één van hen bestond.
17Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God,
hoe machtig groot is hun aantal.
18Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand;
ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.
23Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
beproef mij en ken mijn gedachten 
24Zie of er bij mij een schadelijke weg is
en leid mij op de eeuwige weg.

Openbaring 21 : 1 – 5 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde

1 En  ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel 
en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer.
2 En ik, Johannes, zag  de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen 
van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man 
sierlijk gemaakt is.
3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen:  Zie, de tent van God 
is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en 
God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.
4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet 
meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want 
de eerste dingen zijn voorbijgegaan.
5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie,  Ik maak alle dingen nieuw. En Hij 
zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden  zijn waarachtig en betrouwbaar.
SAMEN ZINGEN : PSALM 139: 1,2 en 14

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ‘s hemels kringen,
En leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen.

TER HERINNERING AAN JAN

GEBED OM DE OPENING VAN DE SCHRIFTEN

SCHRIFTLEZING

PSALM 139: 1 – 18 en 23 en 24    OPENBARING 21 : 1 – 5

Psalm 139: 1 – 18 

HEERE, U doorgrondt en kent mij.
2Ú kent mijn zitten en mijn opstaan,
U begrijpt van verre mijn gedachten.
3U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
U bent met al mijn wegen vertrouwd.
4Al is er nog geen woord op mijn tong,
zie, HEERE, U weet het alles.
5U sluit mij in van achter en van voren,
U legt Uw hand op mij.
6Dit kennen – het is mij te wonderlijk,
te hoog, ik kan er niet bij.
7Waar kan ik Uw Geest ontgaan,
waar Uw aangezicht ontvluchten?
8Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar;
of legde ik mij neer in de hel, zie, U bent daar.
9Nam ik vleugels van de dageraad,
woonde ik aan het einde van de zee,
10ook daar zou Uw hand mij leiden
en Uw rechterhand mij vasthouden.
11Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken! –
dan is de nacht een licht om mij heen.
12Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,
maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht.
13Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
14Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;


