
1 
 

Liturgie 
voor de dienst 

voorafgaande aan de begrafenis van 
 

Arie Maarten van Duuren 
- Arie -  

 
* 19 maart 1931   † 2 december 2021 

 

 
 

woensdag 8 december 2021 om 13.30 uur 
in de Hervormde Kerk van Lexmond 

Voorganger: ds. P. Vroegindeweij 
Organist: Anton Langerak 

 
 
 
  



2 
 

Inleidend orgelspel (Blijf bij mij, Heer) 
 
Persoonlijke herinnering door dochter Ria 
 
Votum 
 
Lezing rouwkaart 
 
Zingen: Psalm 25 : 2 

HEER’, ai, maak mij Uwe wegen, 
Door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen, 
En waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer 
IJv'rig mij Uw wet betrachten; 
Want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k Blijf U al den dag verwachten. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing 1: Psalm 23 
1 Een psalm van David. 
De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren 
3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de 
gerechtigheid, omwille van Zijn Naam 
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn 
tegenstanders; 
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen 
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al de dagen van mijn leven. 
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen. 
 
Schriftlezing 2: Mattheüs 11 vers 28 - 30  
28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u 
rust geven.  
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en 
nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;  
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. 
 
Zingen: Psalm 42 vers 1 en 3 

1. '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? 

 
3. 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. 

 
Overdenking n.a.v. Mattheüs 11 vers 28 

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid  
en belast bent, en Ik zal u rust geven.” 

 
Thema: Rust vinden 
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Zingen: Psalm 121 vers 1 en 4 
1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 
Des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
Eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
4. De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 
Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

Gebed 
 
Zingen: Psalm 68 vers 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, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 
 

Zegengebed 
 
Dankwoord door zoon Maarten (?) 
Uitleidend orgelspel (Lichtstad met uw paar’len poorten(?)) 


