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’Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 
opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.’

Vrijdag 22 juli in de
Hervormde kerk te Aarlanderveen

Voorganger: dhr. F. Verkade
Organist: dhr. John de Pater

Geloofsbelijdenis

Samenzang: Gezang 208 vers 10 en 12 

Ik geloof de schuldvergeving
enkel om des Midd’laars bloed;
in mijn eigen werk en waarde
is geen troost voor mijn gemoed.
Alles, alles is genade:
hoe strafschuldig ik ook zij,
ja, mijn Vader, ik gelove,
al mijn schuld vergeeft Gij mij!

Dankgebed en voorbeden 

Samenzang: Psalm 68 vers 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, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naad’ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: ’Daar ruist langs de wolken’

De plechtigheid wordt voortgezet en 
afgesloten op de begraafplaats aan het Zuideinde

Ik geloof een eeuwig leven,
mij door Jezus zelf bereid,
ongekende hemelvreugde,
ongestoorde zaligheid,
leven zonder ooit te sterven,
vreugde zonder eind of paal.
Zond’ en dood, waar is uw prikkel,
graf, waar is uw zegepraal?



Inleidend orgelspel: ’Lof zij de Heer’

Welkom

Samenzang: Psalm 42 vers 1, 3 en 5 

’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen;
In Uw huis Uw Naam verhogen?

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.

Persoonlijke afstemming

Bemoediging en groet

Samenzang: Gezang 449 vers 1, 3 en 4

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuld’loos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

Gebed 

In Memoriam door Johan

Gedicht: ’Mijn tijden zijn in Uw hand’ van Joke van Sliedregt door Netty

Samenzang: Gezang 118 vers 1

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard’ en hemel zingen,
verkwik mij met uw heil’ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Lezing: Johannes 3 vers 14-18 door Leo
14. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des 
mensen verhoogd worden,
15. opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gege-
ven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven 
heeft.
17. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou 
veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
18. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al ver-
oordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van 
God.

Samenzang: Gezang 14 vers 1 en 5
De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust

Overdenking

Samenzang: Gezang 174 vers 1 en 4 

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Herinneringen aan opa door Marijke

Orgelspel ’De Heilige Stad’

O mijn ziel, wat buigt g’ u neder?
Waartoe zijt g’ in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in ’s Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss’len in geluk.
Hoop op God; sla ’t oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.

Heer, waar dan heen?
Tot U alleen!
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k zal immer verkeren
in ‘t huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’ aardse woon
opklimt tot des rechters troon,-
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.


