
Liturgie

van de dankdienst voor het leven
voorafgaand aan de begrafenis van

Pieter van den Berg
- Piet -

* 18 februari 1933                   Moerkapelle               † 17 februari 2023

’Wees vastberaden en standvastig, laat je door
niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je

ook gaat, de Heer, je God, staat je bij’

Donderdag 23 februari om 11.00 uur
 in de Hervormde Kerk te Moerkapelle

Voorganger: Ds. B.J. van Assen
Organist: Peter Boele

Zingen: U zij de glorie vers 1 en 3

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer
uit een blinkend stromen, daald’ een engel af
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer! 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot
niets heb ik te vrezen in leven en dood
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer!

Dankgebed

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel:  ’Ga met God en Hij zal met je zijn’

De begrafenis zal plaatshebben op 
begraafplaats  Westhage, Akkerweg 82 te Moerkapelle

 Op de begraafplaats

Teraardebestelling

Woorden door ds. Ds. B.J. van Assen

Dankwoord door Peter

De familie zal als laatste bij het graf afscheid nemen
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Inleidend orgelspel: ’Abba Vader’

Woord van welkom

In memoriam door zoon Peter

Votum

Rouwkaart voorlezen

Zingen: Psalm 84 vers 1

Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
o HEER, der legerscharen God,
zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
en aan mijn ziel het leven geeft.

Gebed

Schriftlezing: Jozua 1 vers 1-9 

1. Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, dat de 
HEERE tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei:
2. Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u 
en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.
3. Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik 
tot Mozes gesproken heb.
4. Van de woestijn en deze Libanon af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, 
heel het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, waar de zon ondergaat, zal 
uw gebied zijn.
5. Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik met 
Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten.
6. Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen gezwo-
ren heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.
7 Alleen, wees sterk en zeer moedig, door nauwlettend te handelen overeenkom-
stig heel de wet die Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van 
af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat.
8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en 
nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat 
daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan 

zult u verstandig handelen.
9 Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet 
ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Zingen: O grote God die liefde zijt vers 1 en 4 

O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren.

Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in Zijn stervensnood 
Uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit Uw liefde leven.

Meditatie over Jozua 1 vers 9 

Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, 
want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.

Zingen: Psalm 139 vers 1 en 14

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

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.






