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’Wentel uw weg op den Heere, en vertrouw op Hem; 
Hij zal het maken;’

Vrijdag 18 februari
Gereformeerde Gemeente te Gouda

Voorganger: ds. G. Clements
Organiste: Wilma van Eck

OP DE BEGRAAFPLAATS 

Teraardebestelling

Woorden aan het graf door ds. G. Clements

Dankwoord zoon Addy

- Het gezin zal als laatste afscheid nemen bij het graf -



Orde van dienst

Inleidend orgelspel: Psalm 130 vers 1
Uit diepten van ellenden,

Roep ik, met mond en hart,
Tot U, Die heil kunt zenden;

O HEER’, aanschouw mijn smart;
Wil naar mijn smeekstem horen;

Merk op mijn jammerklacht;
Verleen mij gunstig’ oren,

Daar ’k in mijn druk versmacht.

In memoriam door dochter Wilma en kleinzoon Rik

Schriftlezing: Hebreeën 2 vers 1 - 9
1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat 
wij niet te eniger tijd doorvloeien.
2. Want indien het woord, door de engelen gesproken, vast is geweest, en alle 
overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft,
3. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? 
Dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons beves-
tigd is geworden van degenen die Hem gehoord hebben;
4. God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei 
krachten en bedelingen des Heiligen Geestes naar Zijn wil.
5. Want Hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld, van 
welke wij spreken.
6. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner 
gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij hem bezoekt?
7. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en 
eer hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer handen;
8. Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat Hij Hem 
alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten dat Hem niet onderwor-
pen zij. Doch nu zien wij nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn;
9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder 
dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de 
genade Gods voor allen den dood smaken zou.

Gebed

Meditatie: Hebreeën 2 vers 3a
’Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?’  

Dankgebed 

Zingen: Psalm 42 vers 5
Maar de HEER’ zal uitkomst geven,
Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt;
’k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied.
’k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht,
Zingen, daar ik Hem verwacht,
En mijn hart, wat mij moog’ treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Uitleg vertrek Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: Psalm 45 vers 7
Straks leidt men haar in staatsie, uit haar woning,

In kleding, rijkgestikt, tot haren Koning;
Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet,

Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,

De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen,
Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof,
Ter bruiloft treên in ’t koninklijke hof.

De bijzetting in het familiegraf zal plaatshebben op 
begraafplaats Thijmhof te Waddinxveen


