Liturgie
voor de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Anna Hendrika Rodenburg
- Annerike * Alphen aan den Rijn, 24 augustus 1983

† Ridderkerk, 26 februari 2022

’Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg, dien gij gaan zult;
Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.’

Donderdag 3 maart in de
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwkoop
Voorganger: dhr. T. van Staveren
Organist: Aron van Nieuwkoop
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Orde van dienst
OP DE BEGRAAFPLAATS
Teraardebestelling
Schriflezing: Matthéüs 11 vers 25 - 30
25. In dienzelven tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader, Heere des
hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.
26. Ja Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.
27. Alle dingen zijn Mij overgegeven van Mijn Vader; en niemand kent den Zoon
dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon en dien het de Zoon wil
openbaren.
28. Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust
geven.
29. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van
hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.
30. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.
Apostolische geloofsbelijdenis
Dankwoord door vader T. Rodenburg
Zingen: Psalm 68 vers 2
Maar ’t vrome volk, in U verheugd,
Zal huppelen van zielenvreugd,
Daar zij hun wens verkrijgen;
Hun blijdschap zal dan, onbepaald,
Door ’t licht dat van Zijn aanzicht straalt,
Ten hoogsten toppunt stijgen.
Heft Gode blijde psalmen aan;
Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;
Laat al wat leeft Hem eren;
Bereidt den weg, in Hem verblijd,
Die door de vlakke velden rijdt;
Zijn Naam is HEER’ der heren.
Afsluiting ouderling A. Verduijn

Inleidend orgelspel Psalm 103 vers 8 en 9
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.
Maar ’s Heeren gunst zal, over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht,
Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.
Woord van welkom
Zingen: Psalm 139 vers 1 en 14
Niets is, o Oppermajesteit,
Bedekt voor Uw alwetendheid.
Gij kent mij; Gij doorgrondt mijn daân.
Gij weet mijn zitten en mijn staan.
Wat ik beraad, of wil betrachten,
Gij kent van verre mijn gedachten.
Doorgrond m’, en ken mijn hart, o Heer’!
Is ’tgeen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m’, en zie of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt;
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid betreden.
Schriftlezing: Psalm 32
1. Een onderwijzing van David.
Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
2. Welgelukzalig is de mens dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent,
en in wiens geest geen bedrog is.
3. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen den gansen
dag.

4. Want Uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in
zomerdroogten. Sela.
5. Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik
zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den HEERE. En Gij
vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.
6. Hierom zal U een ieder heilige aanbidden in vindenstijd; ja, in een overloop
van grote wateren zullen zij hem niet aanraken.
7. Gij zijt mij een Verberging, Gij behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt
mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela.
8. Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.
9. Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft,
welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.
10. De goddeloze heeft vele smarten; maar die op den HEERE vertrouwt, dien
zal de goedertierenheid omringen.
11. Verblijdt u in den HEERE en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk,
alle gij oprechten van hart.

Zingen: 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.

Gebed

Dankgebed

Zingen: Psalm 32 vers 1 en 4
Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven;
Die van de straf voor eeuwig is ontheven;
Wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt,
Voor ’t heilig oog des HEEREN is bedekt.
Welzalig is de mens wien ’t mag gebeuren,
Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren,
En die, in ’t vroom en ongeveinsd gemoed,
Geen snood bedrog, maar blank’ oprechtheid voedt.

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Gij zijt mij, Heer’, ter schuilplaats in gevaren;
Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren;
G’ omringt me, daar Gij mij in ruimte stelt,
Met blij gezang, dat mijn verlossing meldt.
Mijn leer zal u, o mens, naar ’t recht doen hand’len,
En wijzen u den weg dien gij zult wand’len;
Ik zal u trouw verzellen met mijn raad;
Terwijl mijn oog op u gevestigd staat.

Overdenking n.a.v. Psalm 32 vers 8
’Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg dien gij gaan zult;
Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.”

Uitleidend orgelspel Psalm 45 vers 7
Straks leidt men haar in staatsie, uit haar woning,
In kleding, rijkgestikt, tot haren Koning;
Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet,
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet.
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen,
De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen,
Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof,
Ter bruiloft treên in ’t koninklijke hof.

De begrafenis zal plaatshebben op de
Oosterbegraafplaats, Verlengde Aarkade 22 te Alphen aan den Rijn

