Liturgie
voor de dienst
voorafgaande aan de begrafenis van
Geertruida Johanna Boudelina Verhoef – van Heezik
* 7 juni 1945

† 20 november 2021

op donderdag 25 november 2021 om 11.30 uur
in de Hervormde Kerk van Lexmond
Voorganger: ds. P. Vroegindeweij

Lied bij het binnendragen:
Veni, Jesu, amor mi (Kom, Jezus, mijn Liefde)
Moment van herinnering door zoon Marcel
Luisterlied: Stay with me till the morning (Vicky Brown)
Dawn breaks above the neon lights
Soon the day dissolves the night
Warm the sheets caresse
my emptiness as you leave
Lying here in the afterglow
Tears in spite of all I know
Pride’s a foolish sin
I can't give in
Can't you see
Though you want to stay
You're gone before the day
I’ll never say those words
How could I
Stay with me ‘til the morning
I've walked the streets alone before
Safe I'm locked behind my door
Strong in my belief
No joy or grief touches me
But when you close your eyes
It's then I realise
There's nothing left to prove
So darling
Stay with me
‘til the morning

Votum (we spreken uit dat we de hulp van God verwachten)
Lezen van de rouwkaart
Luisterlied: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen (Lied 112)
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor u open
En wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aard' en hemel zingen,
Verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
O zon van liefde, mijn gemoed!
Vervul, o Heiland, het verlangen,
Waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
Mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
Waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
Doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Gebed

Schriftlezing: Psalm 23 ‘De HEERE is mijn Herder’
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
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.
Overdenking n.a.v. Psalm 23
Luisterlied: De Heer is mijn Herder (Psalm 23a:1,2,5)
De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.
De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt m', als ik wankel,
Hij draagt m', als ik viel.

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
‘k Zal immer verkeren
in ’t huis mijnes HEREN:
zo kroont met haar zegen
Zijn liefde m’ altijd!
Gebed
Luisterlied: 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 van 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
Lied tijdens het afscheid nemen:
Time to say goodbye (André Borcelli, Sarah Brightman)
Lied bij de maaltijd:
Dit is vandaag (Kinga Ban)

