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OP DE BEGRAAFPLAATS 

Teraardebestelling  

Schriftlezing Openbaring 1 vers 1 tot en met 8
1. De openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om Zijn dienst-
knechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die Hij door Zijn 
engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
2. Dewelke het Woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, 
en al wat hij gezien heeft.
3. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die be-
waren hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.
4.Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn: Genade zij u en vrede van 
Hem Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven Geesten Die voor 
Zijn troon zijn;
5. En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de 
doden, en de Overste van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en 
ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,
6. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, 
zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
7. Zie, Hij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen die Hem 
doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; 
ja, amen.
8. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en 
Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Apostolische geloofsbelijdenis

Dankwoord



Orde van dienst

Inleidend orgelspel over Psalm 39 vers 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.

Votum

Zingen: Psalm 89 vers 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 

Schriftlezing: 1 Johannes 1  
1. Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien 
hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast 
hebben, van het Woord des levens;
2. (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, 
en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was, en ons is 
geopenbaard)
3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook 
gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met 
den Vader, en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.
5. En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondi-
gen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.
6. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duister-
nis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij 
gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt 
ons van alle zonde.
8. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en 

de waarheid is in ons niet.
9. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de 
zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid.
10. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een 
leugenaar, en Zijn woord is niet in ons.

Zingen: Psalm 84 vers 6
Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,
Is ’t allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ’t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER’, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Overdenking n.a.v. 1 Johannes 1 vers 7b

’En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.’

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.

Dankgebed

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel over Psalm 43 vers 4
Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt,
Mij eindeloos verheugt.


