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Liturgie 
voor de dienst 

voorafgaande aan de begrafenis van 
 

Adriana Versluis – den Hartogh 
- Adrie -   

 
* 22 april 1936   † 27 november 2021 

 

 
 

vrijdag 3 december 2021 om 14.00 uur 
in de Hervormde Kerk van Lexmond 

Voorganger: ds. P. Vroegindeweij 
Organist: Anton Langerak 
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Inleidend orgelspel (Vaste rots van mijn behoud) 
 
Persoonlijke herinnering door zus Hanny 
 
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. 
 
Votum 
 
Lezing rouwkaart 
 
Zingen: Psalm 3 : 2 
Maar, trouwe God, Gij zijt 
het schild, dat mij bevrijdt, 
mijn eer, mijn vast betrouwen! 
Op U vest ik het oog; 
Gij heft mijn hoofd omhoog, 
en doet m' Uw gunst aanschouwen! 
'k Riep God niet vrucht'loos aan; 
Hij wil mij niet versmaân 
in al mijn tegenheden. 
Hij zag van Sion neer, 
de woonplaats van Zijn eer, 
en hoorde mijn gebeden. 
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Gebed 
 
Schriftlezing: Psalm 3 
1 Een psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon 
Absalom. 
2 HEERE, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders; 
velen staan tegen mij op. 
3 Velen zeggen van mijn ziel: 
Hij heeft geen heil bij God. Sela 
4 U echter, HEERE, bent een schild voor mij, 
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog. 
5 Met mijn stem riep ik tot de HEERE, 
en Hij verhoorde mij vanaf Zijn heilige berg. Sela 
6 Ik lag neer en sliep; ik ontwaakte, 
want de HEERE ondersteunde mij. 
7 Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk, 
die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. 
8 Sta op, HEERE, 
verlos mij, mijn God, 
want U hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen, 
de tanden van de goddelozen hebt U stukgebroken. 
9 Het heil is van de HEERE; 
Uw zegen is over Uw volk. Sela 
 
Luisterlied: Neem, Heer, mijn beide handen 
Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind, 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind! 
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat, 
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat. 
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O doe genade ervaren aan 't bevend hart 
en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart. 
Laat m' aan Uw voeten rusten mij, hulp'loos kind, 
vertrouwen en berusten voor d' uitkomst blind. 
 
En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht, 
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht. 
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind, 
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind. 
 
Overdenking n.a.v. Psalm 3 : 4 

“U echter, HEERE, bent een schild voor mij, 
mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.” 

 
Zingen: Psalm 89 vers 7 en 8 

7. Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort, 
zij wand'len, HEER, in 't licht van 't Godd'lijk aanschijn voort, 
zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden! 
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ’t 
lijden, 
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, 
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. 
 
 
  



 

5 
 

8. Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht; 
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht; 
Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen, 
Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen; 
Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven, 
En onze Koning is van Isrels God gegeven. 
 
Gebed 
 
Luisterlied: Weerklank lied 471 : 1 en 2 

1. 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! 
 

2. 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! 
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Zegengebed 
 
Dankwoord door neef John 
 
Uitleidend orgelspel (Lichtstad met uw paar’len poorten) 
 
Zoals op de rouwkaart is vermeld, is er een collectebus als u iets wilt 
doneren voor Alzheimer Nederland (achterin de kerk, bij de uitgang). 
 


