Liturgie voor de dankdienst van

Hendrik de Jong

Op dinsdag 3 mei om 14.00 uur
in de Martinikerk te Bolsward
Organist: Jan Mulder
Mienskiporkest Workum / Tjerkwerd
Blazersensemble
Voorganger: Arjan Treuren

Samenzang: Opwekking 770

Samenzang: Liederen voor de Gemeentezang 391 (Orgel begeleiding)

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U,
wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Groot is Uw trouw, o Heer
Mijn God en Vader
Daar is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, U blijft immer dezelfde!
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die me ziet.
Refrein:
‘Ik ben die ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij,
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet,
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
Naam allernamen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus
mijn Heer:
geen dood en geen leven,
geen moeite of pijn
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
(Refrein)
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Welkom en groet
De kleinkinderen komen allemaal naar voren en Nynke steekt de kaars aan.
Sanne en Mark zullen namens de kleinkinderen iets vertellen over wie pake
voor hen is geweest.

Refrein:
Groot is uw trouw, o Heer
Groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig heb hebt U gegeven. Groot is uw trouw, o Heer
Aan mij betoond
U geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt.
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst
Nu schenkt U ’t leven tot in eeuwigheid
(Refrein)
Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar,
zon, maan en sterren in hemelse baan
tonen zo duid’ lijk uw Goddelijke wijsheid
uw grote trouw die zal blijven bestaan
Ieb leest Psalm 100 voor. De trouwtekst van Hendrik en Ieb
Hinke draagt een gedicht voor
Luisterlied: Toekomst vol van hoop (Sela)
1. In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop.

4. U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht.

2. Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet.

5. (Refrein)

3. Refrein:
U geeft ons een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen.

6. U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht.
7. (Refrein 2x)

Bijbellezing: Johannes 10: 27-30 (NBV21)

Jacob spreekt namens de familie

27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 Ik geef ze eeuwig
leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn
Vader Mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader
roven, 30 en de Vader en Ik zijn een.

Dankgebed

Overdenking

Luisterlied met begeleiding van Blazersensemble

Samenzang:
Joh.de Heer 140 (Orgel begeleiding)
Ik zie een poort wijd open staan,
Waardoor het licht komt stromen,
Van ’t kruis, waar ‘k vrijelijk heen mag gaan
Om vrede te bekomen.
Refrein:
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij
voor mij, voor mij,
staat open ook voor mij.
Die open poort laat d’ ingang vrij
Aan wie komt binnenvlieden.
Aan rijk en arm, aan u en mij
Komt Jezus vrede bieden.
(Refrein)
Die open poort leidt tot Gods troon:
Ga door, laat niets u hinderen.
Neem op uw kruis, aanvaard de kroon
Die God biedt aan Zijn kinderen.
(Refrein)
In ’t hemelrijk voor Jezus troon
Daar leidt het kruis tot zegen
Daar dragen wij voor kruis, een kroon,
Door Jezus bloed verkregen.
(Refrein)

We luisteren naar het Mienskipsorkest Workum / Tjerkwerd
Royal Fanfare ingeleid door Annewiep

Opwekking 407
1. O, Heer mijn God
wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
Heel het heelal, dat vol is van uw kracht.
2. Refrein:
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij
Hoe groot zijn Gij!

3. Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mij schuld wil dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.
4. (Refrein)
5. Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
En zingt mij ziel: o Heer, hoe groot zijn Gij!
6. (Refrein)

Zegenbede
Samenzang met begeleiding van Blazersensemble
Opwekking 213 U zij de glorie
1. U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer weer
Uit een blinkend stromen daald d’ engel af
Heeft de steen genomen van het verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen, in Zijn armen weer
2. Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind
En zegt telkens kere, Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer.

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie, nu en immer meer.

Jacob spreekt namens de familie een dankwoord
Casper van Veen doet een aantal mededelingen.
Bij het uitdragen van Hendrik de Jong luisteren we naar het lied
Dwars door alle tranen heen
Hier op de grens van het bestaan
Laten we jou met tranen gaan
We zijn ontheemd, verdrietig en verward
Wij bidden: Houd ons overeind
God geef Uw licht in deze tijd
Niet meer compleet, er is een leegte in ons hart
’t Is geen vaarwel, maar een tot ziens
Toch overheerst nu het verdriet. Wij laten los.
Goede God, houdt U ons vast?
Het missen blijft, het gaat niet weg
Dit is voortaan een lege plek
Wij moeten door, maar ’t wordt niet meer hoe het was.
In onze onmacht, geef ons kracht
In ons verdriet, geef ons troost
In onze leegte, vult U ons hart
Dwars door de dood geeft U hoop.
Het einde is een nieuw begin
De dood verliest, het leven wint
Het laatste woord is aan God, aan God alleen
In Jezus is de dood niet meer
Hij brak de ban, aan Hem de eer
Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen.
In onze onmacht, geef ons kracht
In ons verdriet, geef ons troost.
In onze leegte, vult U ons hart
Dwars door de dood geeft U hoop
Leven voor wie U gelooft
Er is weer hoop, dwars door alle tranen heen.

Bij het graf:
Openbaring 21:1-7 (NBV 21)
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde
zijn voorbij, en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem,
uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi maakt voor
haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods
woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf
zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer
zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat eerst was is voorbij’.
Hij die op de troon zat zei: Alles maak Ik nieuw! – Ik hoorde zeggen:’ Schrijf dit op, want wat
hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar’. Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben
de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de
bron met water die leven geeft. Wie overwint vallen deze dingen toe, Ik zal zijn God zijn en
hij zal mijn kind zijn’.
Gebed
We zingen Opwekking 436
Onze Vader in de hemel
Heilig is uw naam
Laat uw koninkrijk spoedig komen
Laat uw wil worden gedaan
In de hemel zo ook hier op aard. (2x)
Refrein:
Want van U is het koninkrijk
De kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. (2x)
Onze Vader in de hemel
Geef ons daaglijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij dat doen
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Refrein (2x)
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van het kwaad
Refrein (2x)
Amen. Amen

