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Liturgie
voor de dienst

voorafgaande aan de begrafenis van

Johannes Govert Bogaard
- Hans -

            
* Leerdam, 11 januari 1935

† Ameide, 1 januari 2022

 Op donderdag 6 januari 2022 om 11.15 uur
in de Hervormde Kerk van Lexmond.

Voorganger: ds. P. Vroegindeweij
Organist: Anton Langerak
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 Inleidend orgelspel (Lichtstad met uw paar’len poorten)

 In memoriam 

 Luisterlied: Heer ik kom tot U, 
           (uitgevoerd door het  Zederiks mannenkoor). 

 Votum

 Lezing rouwkaart

 Zingen: Psalm 103 : 8 en 9

 8  Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
  gelijk een bloem, die op het veld verheven,
  wel sierlijk pronkt, maar kracht’loos is en teêr.
  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.

 9  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 afk erig d’ oren wenden,
  maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

 Gebed

 Schriftlezing Psalm 43

 1 Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak;
 bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid,
 van de man van bedrog en onrecht.
 2 Want U bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot U mij dan?  
 Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld, door de onderdrukking 
 van de vijand?
 3 Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden,
 mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen,
 4 zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, 
 mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!
 5 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.
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 Zingen: Psalm 84 : 2 en 3

 2  Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
  De zwaluw legt haar jongskens neer
  In ‘t kunstig nest bij Uw altaren,
  Bij U, mijn Koning en mijn God,
  Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
  Geduchte HEER der legerscharen,
  Welzalig hij, die bij U woont,
  Gestaâg U prijst en eerbied toont.

 3  Welzalig hij, die al zijn kracht
  en hulp alleen van U verwacht,
  die kiest de welgebaande wegen.
  Steekt hen de hete middagzon
  in ‘t moerbeidal, Gij zijt hun bron
  en stort op hen een milden regen,
  een regen, die hen overdekt,
  verkwikt, en hun tot zegen strekt.

 Overdenking n.a.v. Psalm 43 vers 4
 “zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God, mijn blijdschap, 
 mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven, o God, mijn God!”
 
 Zingen: Psalm 43 : 4

  Dan ga ik op tot Gods altaren,
  Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
  Dan zal ik, juichend, stem en snaren
  Ten roem van Zijne goedheid paren,
  Die, na kortstondig ongeneugt’,
  Mij eindeloos verheugt.

 Gebed
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 Luisterlied: Ik zal er zijn (Sela)

  Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
  Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
  Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
  Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
 
  Een boog in de wolken als teken van trouw,
  staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
  In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
  ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
 
  De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
  Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
  dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
  U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

  ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. 
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
  Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
 
  O Naam aller namen, aan U alle eer.
  Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
  Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
  Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

  ‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam. 
  Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
  Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
  Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

 Zegengebed

 Uitleidend orgelspel (Wat de toekomst brengen moge)
             melodie van ‘The Rose’
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