
 

Liturgie 
 

voor de dienst van Woord en Gebed 
 

voorafgaande aan de begrafenis van  
 

Hendrika Stravers 
 

* 28 juli 1945                 † 9 april 2021 
 

 
 
 

op donderdag 15 april 2021 om 14.00 uur 
 

in de Hervormde Kerk te Lexmond 
 

voorganger: ds. P. Vroegindeweij 
 

organist: Anton Langerak 
  



 

Inleidend orgelspel: Psalm 89:1 
'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; 
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reên. 
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, 
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; 
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, 
Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken. 
 
Persoonlijk (dank)woord door Jan Stravers 
 
Votum en groet 
 
Voorlezen rouwkaart 
 
Zingen: Psalm 135 vers 2 en 3 

2. God is goed; looft Hem tezaâm 
met gezang en snarenspel. 
Prijst Zijn liefelijke naam, 
want de HEER’ heeft Israël 
Zich ten eigendom geschikt; 
Jacob door Zijn heil verkwikt. 
 

3. God is groot; ik weet dat Hij 
hoger is dan alle goôn. 
Onze God voert heerschappij. 
Hij beheerst van Zijnen troon 
Hemel, afgrond, zee en aard'. 
God is aller hulde waard. 
 

Gebed 
 
 
  



 

Schriftlezing: Johannes 11:19-46 
19En velen van de Joden waren naar Martha en Maria 
gekomen om hen te troosten over hun broer. 
20Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem 
tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. 
21Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, 
zou mijn broer niet gestorven zijn, 
22maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, 
geven zal. 
23Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. 
24Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de 
opstanding op de laatste dag. 
25Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 
26en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in 
eeuwigheid. Gelooft u dat? 
27Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, 
de Zoon van God, Die in de wereld komen zou. 
28En na dit gezegd te hebben ging zij weg en riep Maria, haar 
zuster, onopgemerkt en zei: De Meester is er en Hij roept u. 
29Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar Hem 
toe. 
30Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de 
plaats waar Martha Hem tegemoetgekomen was. 
31Toen dan de Joden, die met haar in het huis waren en haar 
troostten, zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, 
volgden zij haar en zeiden: Zij gaat naar het graf om daar te 
huilen. 
32Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij 
aan Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest 
was, zou mijn broer niet gestorven zijn. 



 

33Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met 
haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest 
bewogen en raakte innerlijk in beroering. 
34En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: 
Heere, kom het zien. 
35Jezus weende. 
36De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had! 
37En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de ogen van de 
blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven 
was? 
38Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in Zichzelf, kwam bij het 
graf. Het was een grot, en er was een steen op gelegd. 
39Jezus zei: Neem de steen weg. Martha, de zuster van de 
gestorvene, zei tegen Hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt 
hier al voor de vierde dag. 
40Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u 
gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? 
41Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En 
Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij 
verhoord hebt. 
42En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de 
menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij 
geloven dat U Mij gezonden hebt. 
43En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: 
Lazarus, kom naar buiten! 
44En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen 
en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden 
met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en 
laat hem weggaan. 
45Velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren 
en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem. 
46Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden 
tegen hen wat Jezus gedaan had. 



 

Zingen: Lied 487 (Weerklank) 
Heer, ik kom tot U, 
Hoor naar mijn gebed. 
Vergeef mijn zonden nu, 
En reinig mijn hart. 
 
Met uw liefde, Heer, 
Kom mij tegemoet, 
Nu ik mij tot U keer, 
En maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan, 
Zondig en onrein. 
O, Jezus raak mij aan, 
Van U wil ik zijn. 
 
Jezus op uw woord, 
Vestig ik mijn hoop. 
U leeft en U verhoort 
Mijn bede tot U. 
 
Overdenking n.a.v. Johannes 11:19-46 
Thema: Jezus Christus, de Opstanding en het Leven 
 
Zingen: Psalm 84 : 2 en 6  

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. 
 

6. Want God, de HEER’, zo goed, zo mild, 
is 't allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
onthouden, zelfs niet in de dood, 
die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER’, die op U bouwt, 
en zich geheel aan U vertrouwt. 

 
Gebed 
 
Zingen: Psalm 145 : 6 

6. De HEER’ is recht in al Zijn weg en werk, 
Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk. 
Hij is nabij de ziel, die tot Hem zucht, 
Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht, 
dat ongeveinsd, in 't midden der ellenden 
zich naar Gods troon met zijn gebeên blijft wenden. 
Hij geeft den wens van allen, die Hem vrezen: 
Hun bede heeft Hij nimmer afgewezen. 
 

Zegengebed  
 
 
  



 

Uitleidend orgelspel Kom tot uw Heiland 
1. Kom tot uw Heiland, toef langer niet, 

Kom nu tot Hem, Die redding u biedt, 
Die ook voor u den hemel verliet, 
Hoor naar Zijn roepstem: „Kom!” 
 

2. „Laat kind’ren komen”, zoo klonk Zijn stem; 
Spring op van vreugd, verblijd u in Hem; 
O, luister naar die lief’lijke stem: 
Toef langer niet, maar „Kom!” 
 

3. Wil toch bedenken: Hij is nabij: 
Volg dan Zijn stem, ook u maakt Hij vrij. 
Luister, Hij spreekt tot U en tot mij: 
„Komt tot Mij, zondaars, komt!” 

 
refrein: 

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon 
Van de zaal’gen, juichend bij Gods Zoon; 
Als zij vergaad’ren rondom de troon, 
Daar waar de eng’len staan. 
 

 
 
 
  



 

Op de begraafplaats 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied 212 Weerklank Eens als de bazuinen klinken 

1. Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 
2. Scheurt het voorhang van de wolken, 

wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 

Gebed Onze Vader 
 


