
Liturgie

voor de dienst voorafgaande aan de begrafenis van 

Frans Graveland
Lexmond, 29 juli 1941                                                 Amersfoort, 13 januari 2021 

op woensdag 20 januari 2021 om 13.30 uur
in de Hervormde Kerk van Lexmond

Voorganger: ds. P. Vroegindeweij
Organist: A. Langerak





Begeleid door de klanken van het orgelspel wordt de kist met Frans 
naar binnen gebracht door Diana, Bert, Rocco en Stefano 
 
Persoonlijke herinneringen van zijn kinderen en kleinkinderen

Herinneringen van Josephine, Emma en Naud 
 
Votum
 
Lezing rouwkaart
 
We luisteren met elkaar naar Psalm 42: 1 en 3

‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar ‘t genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naad’ren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw naam verhogen?

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.

Gebed  



Schriftlezing: Psalm 146

1 Halleluja!
Mijn ziel, loof de Heere.
2 Ik zal de Heere loven in mijn leven,
ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.
3 Vertrouw niet op edelen,
op het mensenkind, bij wie geen heil is.
4 Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;
op die dag vergaan zijn plannen.

5 Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,
die zijn verwachting stelt op de Heere, zijn God,

6 Die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee en al wat daarin is;
Die voor eeuwig de trouw bewaart,
7 Die de onderdrukten recht doet,
Die de hongerigen brood geeft.
De Heere maakt de gevangenen los,
8 de Heere opent de ogen van de blinden.
De Heere richt de gebogenen op,
de Heere heeft de rechtvaardigen lief.
9 De Heere bewaart de vreemdelingen,
Hij houdt wees en weduwe staande,
maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.
10 De Heere zal voor eeuwig regeren;
uw God, Sion, is van generatie op generatie.



Overdenking naar aanleiding van Psalm 146: 5 
Thema: Wanneer ben je zielsgelukkig?

We luisteren met elkaar naar ‘Daar ruist langs de wolken’

Daar ruist langs de wolken een lief ’lijke naam, 
die hemel en aarde verenigt tezaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart. 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die naam nog niet? 
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.
 
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard; 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet? 
Die om ons te redden de hemel verliet? 

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof 
en d’ engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w’ om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d’ eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Gebed 



We luisteren met elkaar naar ‘Wat de toekomst brengen moge’

Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister
als ik in de hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.



 

Zegengebed 

Begeleid door de klanken van het orgelspel wordt de kist 
met Frans naar buiten gebracht door Diana, Bert, Rocco en Stefano




