
Liturgie

van de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Lauwerens Hertog
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‘En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op U.’

Zaterdag 18 maart om 10.30 uur
 in de Hervormde Kerk te Moerkapelle

Voorganger: ds. B.J. van Assen
Organist: Remco Remmers

Dankgebed

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel over: ‘Veilig in Jezus’ armen’

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

Gebed voor mijn kinderen

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.

Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden,
ook niet als satan ze straks als tarwe zift.

Houdt Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.

Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,
als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan.

Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.

Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren
en laat ze nooit van U vervreemden, nooit hun leven lang!

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.

Amen
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Inleidend orgelspel over:  ‘Genade, zo oneindig groot’ 
Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien,

het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.
Genade, die mij heeft geleerd

te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,

dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis. 

Als ik daar in Zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond. 

Woord van welkom

In memoriam door zoon Henk

Gedicht door mevr. H. Hertog-Breedijk 

Votum

Rouwkaart voorlezen

Zingen: Psalm 27 vers 7
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’!

Gebed

Schriftlezing: Psalm 39 vers 1-8
1 Een psalm van David, voor de koorleider, van Jeduthun.
2 Ik zal mijn wegen bewaren, zei ik, zodat ik niet zondig met mijn tong; ik zal mijn 
mond met een muilkorf bewaren, zolang de goddeloze tegenover mij staat.

3 Ik was verstomd en hield mij stil, ik zweeg van het goede. Maar mijn lijden werd 
heviger, 
4 mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde bij mijn zuchten; 
toen sprak ik met mijn tong:
5 HEERE, maak mij mijn einde bekend en wat de maat van mijn dagen is, zodat ik 
weet hoe vergankelijk ik ben.
6 Zie, U hebt mijn dagen een handbreed gemaakt en mijn levensduur is voor U als 
niets. Ja, ieder mens is niet meer dan een zucht, hoe vast hij ook staat. 
7 Ja, de mens loopt rond in een schijnbeeld. Ja, tevergeefs is men onrustig. Men 
brengt van alles bijeen en weet niet wie het binnenhalen zal.
8 En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!

Zingen: Psalm 42 vers 3 en 5
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.

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.

Meditatie over Psalm 39 vers 8
‘En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!’

Zingen: Psalm 118 vers 7
De HEER’ is mij tot hulp en sterkte:
Hij is mijn lied, mijn psalmgezang.
Hij was het, Die mijn heil bewerkte,
dies loof ik Hem mijn leven lang.
Men hoort der vromen tent weergalmen
van hulp en heil, ons aangebracht.
Daar zingt men blij met dankb’re psalmen:
“Gods rechterhand doet grote kracht”.


