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Als g‘’in nood gezeten,’geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.



Inleidend orgelspel   Hoger dan de blauwe luchten



Votum

Welkom en lezing van haar rouwkaart

We zingen: Psalm 84: 1 en 6

Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
O Heer, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om ‘s Heeren voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Want God, de Heer, zo goed, zo mild,
Is t’ allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ‘t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, Heer, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.



Persoonlijke herinnering door dochter Alie

Gedicht gelezen door dochter Ria



Geloofsbelijdenis

Gebed

Schriftlezing: Psalm 42

Voor de koorleider, een onderwijzing van 
de zonen van Korach.

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God.
Wanneer zal ik binnengaan
om voor Gods aangezicht te verschijnen?

Mijn tranen zijn mij tot voedsel,
dag en nacht,
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen:
Waar is uw God?

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.

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.

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.

Watervloed roept tot watervloed,
terwijl Uw waterkolken bruisen;



al Uw baren en Uw golven
zijn over mij heen gegaan.

Maar de Heere zal overdag 
Zijn goedertierenheid gebieden;
‘s nachts zal Zijn lied bij mij zijn,
een gebed tot de God van mijn leven.
Ik zeg tegen God:
Mijn rots, waarom vergeet U mij?
Waarom ga ik in het zwart gehuld,
door de onderdrukking van de vijand?

Met een doodsteek in mijn beenderen
honen mijn tegenstanders mij,
omdat zij de hele dag tegen mij zeggen:
Waar is uw God?

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.

We zingen: ‘Vertrouwen’ (Joh. de Heer 7)

Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood! ’s Heeren trouw is groot,
En op ’t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, Uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,
En met elke morgen, keert zijn goedheid weer. 
Schoon g’ in ’t verdriet, nergens uitkomst ziet,
Groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood!
Red slechts onze ziele, uit zonde en dood.



Overdenking n.a.v. Psalm 42:6

‘Hoop op God, want ik zal Hem nog loven.’

We zingen: Psalm 68: 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

We zingen: ‘Abba, Vader’ (Weerklank 419)

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 voor 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.

Zegengebed

Uitleidend orgelspel   Lichtstad met uw paarlen poorten



Bij het graf van 

Arie Maarten van Duuren en Dirkje van Duuren-de Leeuw 

We bidden samen het Onze Vader 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel, 
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid 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.





Na afloop van de begrafenis 
van onze moeder bij haar man op de begraafplaats in Lexmond 

keren wij terug naar de kerk alwaar er gelegenheid is 
elkaar te ontmoeten en ons te condoleren.

Dank u wel voor uw komst,

Familie Van Duuren


