Liturgie
voor de dienst
voorafgaande aan de begrafenis van
Adriana de Jong – Lakerveld
* 28 februari 1929

† 8 april 2021

op dinsdag 13 april 2021 om 10.30 uur
in de Hervormde Kerk van Lexmond

Voorganger: ds. P. Vroegindeweij
organist: Anton Langerak

Inleidend orgelspel (Psalm 43)
In memoriam door de familie
Luisterlied: Veilig in Jezus’ armen
1. Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Jezus mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.

Votum
Lezing rouwkaart
Luisterlied: Psalm 62: 1 en 5
1 Mijn ziel is immers stil tot God,
van Hem wacht ik een heilrijk lot,
Hij immers zal mijn rotssteen wezen,
mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek,
mijn toevlucht en mijn hoog vertrek:
Ik zal geen grote wank'ling vrezen.
5 In God is al mijn heil, mijn eer,
mijn sterke rots, mijn tegenweer,
God is mijn toevlucht in het lijden.
Vertrouw op Hem, o volk, in smart,
stort voor Hem uit uw ganse hart.
God is een toevlucht t' allen tijde.
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 n.a.v. Psalm 146 : 5
Thema: Zielsgelukkig
Luisterlied: Psalm 146: 3 en 4
3. Zalig hij, die in dit leven
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop, in 't hachlijkst lot
Vestigt op den HEER’, zijn God.
4. 't Is de HEER, wiens alvermogen
't groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig uit den hogen
ziet, wie op Zijn bijstand wacht,

en aan elk, die Hem verbeidt,
trouwe houdt in eeuwigheid.
Gebed
Luisterlied: ‘Wat de toekomst brengen moge’
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!
3. 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.
4. Waar de weg mij brenge moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Zegengebed
Uitleidend orgelspel (Psalm 121)

