Op de begraafplaats
Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel
en van de aarde.
En ik geloof in Jezus Christus, Zijn enig geboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven, nedergedaald in de hel; Op de derde dag weer
opgestaan van de doden;
Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader;
Van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest;
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke kerk, de gemeenschap
van de heiligen;
Ik geloof de vergeving van de zonden,
Ik geloof de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven.
Amen.
Gebed: Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren,
En leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze,
want van U is het Koninkrijk, en de kracht,
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.
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Orgelspel bij binnendragen: Blijf mij nabij
Woord van welkom
Votum en groet
Zingen ‘Als een hert dag verlangt naar water’

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Gebed
Lezen Psalm 42 HSV
Verlangen naar God
1. Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. 2. Zoals
een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o
God! 3. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik
binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? 4. Mijn tranen zijn
mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen:
Waar is uw God? 5. Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik
meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide
vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte. 6. Wat buigt u
zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal
Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. 7. Mijn
God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U vanuit het land
van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het laaggebergte. 8.
Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw
baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan. 9. Maar de HEERE zal
overdag Zijn goedertierenheid gebieden; 's nachts zal Zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God van mijn leven. 10. Ik zeg tegen God: Mijn rots,
waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de
onderdrukking van de vijand? 11. Met een doodsteek in mijn beenderen
honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen:
Waar is uw God? 12. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u
onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de
volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Luisteren ‘Abba Vader’

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij, d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen.

Meditatie
Dankgebed, afgesloten met Luthers Avondgebed
Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van ons leven
aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven in tijd en eeuwigheid.
Amen.
Zingen – Psalm 42 vers 5

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.

Zegen
Orgelspel bij uitdragen: Psalm 68 vers 10

