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OP DE BEGRAAFPLAATS 

Ter aarde bestelling

Woorden aan het graf door ds. G. Clements

Dankwoord dhr. P. de Bruin



Orde van dienst

Inleidend orgelspel: Psalm 103 vers 7 en 8
Geen vader sloeg met groter mededogen,

Op teder kroost ooit zijn ontfermend’ ogen,
Dan Isrels HEER’ op ieder die Hem vreest.

Hij weet wat van Zijn maaksel zij te wachten;
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,

En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die, op het veld verheven,

Wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teer;
Wanneer de wind zich over ’t land laat horen,

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Schriftlezing: Prediker 12 vers 1-7
1 En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade 
dagen komen en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust 
in dezelve.

2 Eer dan de zon en het licht, en de maan en de sterren verduisterd worden, en 
de wolken wederkomen na den regen;

3 In den dag wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen 
zichzelven zullen krommen; en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder 
geworden zijn; en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden;

4 En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig 
geluid der maling, en hij opstaat op de stem van het vogelken, en al de zangeres-
sen nedergebogen zullen worden;

5 Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen 
zijn op den weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelven 
een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan; want de mens gaat naar zijn eeuwig 
huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan;

6 Eer dan het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken 
gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan 
den bornput in stukken gestoten wordt;

7 En dat het stof weder tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot 
God keert, Die hem gegeven heeft.

Gebed

Meditatie: Prediker 12 vers 5
Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, 

en de rouwklagers zullen in de straat omgaan.

Dankgebed 

Zingen: Psalm 102 vers 15
Als een kleed zal ’t al verouden;
Niets kan hier zijn stand behouden;
Wat uit stof is, neemt een end
Door den tijd, die alles schendt;
Maar Gij hebt, o Opperwezen,
Nooit verandering te vrezen.
Gij, Die d’ eeuwen acht als uren,
Zult all’ eeuwigheid verduren.

Uitleg vertrek Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: Psalm 40 vers 8
Verheug het volk, verblijd hen allen, HEER’,

Die naar U zoeken t’ elken stond;
Leg steeds Uw vrienden in den mond:

“Den groten God zij eeuwig lof en eer!”
Schoon ’k arm ben en ellendig,
Denkt God aan mij bestendig;

Gij zijt mijn Hulp, mijn Kracht,
Mijn Redder, o mijn God!
Bestierder van mijn lot,

Vertoef niet, hoor mijn klacht.

De begrafenis zal plaatshebben op
begraafplaats IJsselhof, Goejanverwelledijk 6 te Gouda.


