Dienst van Woord en gebed
voorafgaand aan de begrafenis van
broeder Jan Koerts

op dinsdag 21 april
aanvang 13.30 uur

Voorganger: ds. S.P. Roosendaal
Organist: dhr. B. de Jonge

•
•

Woord van welkom
Zingen: Opwekking 123

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein
Groot is uw trouw, o Heer, (2x)
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,
groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst,
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refrein
•
•

Woord van verwachting
Het koor ‘Albatros’ zingt:
Shine your light
Sunset poem (solist: Geert Haarlemmer)

•

Woord van herinnering door: Bram Koerts

•

Gebed om de Heilige Geest

•

Woord van God: Jozua 3

•

Zingen: Zingende Gezegend 270: 1, 4 en 6 (wijs: Gez. 393)

De Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is een rots, een zon, een schild,
een schouder om op uit te huilen,
een stem die wind en water stilt.

Wie weet wat ons de tijd zal leren hoe zal ons leven verder gaan;
op alle paden leeuwen, beren?
Vlak voor u zal de herder staan!

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen
uw pad niet zo als gij het wilt,
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.
•

Woord van overdenking vanuit Jozua 3: 15

•
•

Thema: ‘Zet je voet in de rivier!’
Zingen: Ps. 42: 7 NB

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.
•

Luisterlied: ‘Nog één rivier’ (Matthijn Buwalda)

•

Woord van dank aan God voor het leven van broeder J. Koerts

•

Zingen: Opwekking 407

0, Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.
(refrein)
Refrein:
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!

Als ik bedenk,
hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als een Lam.
Sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam.
(Refrein)

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 mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij!
(Refrein)
•

Woord van geloof

•

Zingen: Ps. 73: 9

Nu blijf ik bij U voor altijd,
God die mij troost, die bij mij zijt,
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,
die mij in liefde houdt omvangen.
Gij neemt mij bij de rechterhand,
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,
uw wijsheid is het die mij leidt
en eenmaal kroont met heerlijkheid.

•

Bij het uitdragen zingt Albatros: ‘Blijf bij mij, Heer’

•

Bij het graf zingt het koor Albatros: Bozje Nash (Russisch: Onze God)

•

We bidden samen hardop het ‘Onze Vader’.

***

