
Liturgie

voor de rouwdienst van

Maria Jacoba den Boer - de Wit

Gouda, 19 december 1927                          Barneveld, 15 oktober
2022

Op donderdag 20 oktober 2022 in het rouwcentrum van De
Plantage Barneveld

Predikant: ds. P. Koeman
Organist: Martin den Boer



Inleidend: Largo (G.F. Händel) door Martin (orgel), Esther en András (viool)

Welkom: begrafenisondernemer de heer P.H. van der Leer

In memoriam: Jeannette en Marleen

Votum en groet

Samenzang: Psalm 73 vers 12 en 13
'k Zal dan gedurig bij U zijn,
In al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
O God, mijn heil, mijn toeverlaat;
En mij, hiertoe door U bereid,
Opnemen in Uw heerlijkheid.

Wien heb ik nevens U omhoog?
Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog,
Op aarde nevens U toch lusten?
Niets is er, waar ik in kan rusten.
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart
Of bangen nood, mijn vlees en hart,
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed.

Belijdenis: Zondag 1 Heidelbergse Catechismus
Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven?
Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf
toebehoor, maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Met Zijn
kostbaar bloed heeft Hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit
alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de
wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja ook
dat alle dingen tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert Hij
mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van
harte gewillig en bereid om voortaan Hem toegewijd te leven.



Wat moet u noodzakelijk weten om in deze troost godvruchtig te leven en
te sterven?
Drie stukken.
Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn.
Ten tweede, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word.
Ten derde, hoe ik God voor zo’n verlossing dankbaar zal zijn.

Samenzang: Psalm 37 vers 3 en 20
Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen;
Houd in uw weg het oog op God gericht,
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen:
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht,
Doen dagen als de morgenzonnestralen,
En blinken als het helder middaglicht.

Het heillot, dat rechtvaardigen verkregen,
Vloeit af van God, hun sterkt', als d' angst hen knelt.
Hij laat, in tijd van nood, hen niet verlegen;
Des HEEREN hulp bevrijdt hen voor 't geweld
Van 't godd'loos rot; Hij komt hem gunstig tegen,
Die op Zijn macht een vast vertrouwen stelt.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 116: 1-9 en 12-19 en Psalm 91: 1-2 en 14-16
Danklied van een verloste
1.Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.
2.Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen.
3.Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij
getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet.
4.Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: Och HEERE, bevrijd mijn ziel!
5.De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.
6.De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij
verlost.
7.Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.
8.Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen,
mijn voet van struikelen.
9.Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE in de landen der levenden.

12.Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, die Hij mij bewees?
13.Ik zal de beker van het heil heffen en de Naam van de HEERE aanroepen.



14.Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van
al Zijn volk.
15.Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen.
16.Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar, ik ben Uw dienaar, een zoon van
Uw dienares; U hebt mijn boeien losgemaakt.
17.Ik zal U een offer van dankzegging brengen en de Naam van
de HEERE aanroepen.
18.Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu, in de tegenwoordigheid van
al Zijn volk,
19.in de voorhoven van het huis van de HEERE, in uw midden, Jeruzalem.
Halleluja!

Gods bescherming in gevaren
1.Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de
schaduw van de Almachtige.
2.Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik
vertrouw!

14.Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden; Ik zal
hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15.Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren, in de benauwdheid zal Ik bij
hem zijn, Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16.Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Samenzang: Psalm 116 vers 1, 4, 7 en 10
God heb ik lief; want die getrouwe HEER’
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
'k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân,
Dien trouwen HEER’ voor Zijn genâ vergelden?
'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden,
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan.



Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Woordverkondiging: ‘Eind’loos houdt Gods liefde stand’.

Samenzang: Psalm 91 vers 7 en 8
"Dewijl zijn ziel Mij teêr bemint"
(Dus laat God Zelf Zich ho - ren),
"Heb Ik voor hem, als voor Mijn vrind,
Een heilrijk lot bescho - ren;
Omdat hij Mijnen naam erkent,
Zal hem Mijn gunst verzellen;
Ik zal hem redden uit d' ellend',
En op een hoogte stellen."

"Hij zal, in alle ramp en pijn,
Tot Mij om uitkomst zuch - ten,
En Ik gestadig bij hem zijn
In al zijn ongenuch - ten;
't Gevaar zal Ik hem doen ontvliên;
Zijn levensdagen rekken;
'k Zal hem Mijn eer en heil doen zien,
En nooit Mijn hulp onttrekken."

Gebed

Samenzang: Psalm 118: 10
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven;
Want goed is d' Oppermajesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid.
Laat Isrel nu Gods goedheid loven,
En zeggen: "Roemt Gods majesteit;
Zijn goedheid gaat het al te boven;
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!"

Zegen



Dankwoord: Martin den Boer

Mededelingen: begrafenisondernemer de heer P.H. van der Leer

Uitleidend: Bist du bei mir (J.S. Bach) door Martin, Esther en András

Op de begraafplaats na het gebed:

Samenzang: Psalm 68 vers 10 en 17
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, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijk Opperwezen!
't Is Isrels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft.
Looft God; elk moet Hem vrezen.






