


De voorganger in deze dienst is Bert de Velde Harsenhorst, theoloog en
tevens collega van Paul.

De organist in deze dienst is Evert van de Veen.

Allen gaan, indien mogelijk, staan.

Onder dit lied wordt het lichaam van Paul door de familie de kerk
binnengebracht:

Dank sei Dir, Herr

Dank sei Dir, Herr
Dank sei Dir, Herr
Du hast Dein Volk mit Dir geführt
Israël hindurch das Meer

Wie eine Herde zog es hindurch
Herr Deine hand schützte es
In Deiner Güte gabst Du ihm Heil

Aa�e Heynis (alt) Siegfried Ochs (arrangement)

Votum en groet



Psalm 103: 1, 3, 4, 7, 9

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen
zijn liefde en zijn goedertierenheid.
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.

Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.



Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Aan de kaars van Christus ontsteken we voor Paul en allen die ons lief zijn
een licht. Dit wordt gedaan door Pauls jongste zoon, Emiel van der
Priem.

Toelichting op de dienst



Gezang 479

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Gebed van toenadering



Het eerste schriftgedeelte wordt gelezen door Pauls dochter, Judith van
der Priem.

1 Korintiërs 13: 1 t/m 13

De uitnemendheid van de liefde
1 Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik
had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal
zijn geworden.
2 En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen
weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik
bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.
3 En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de
armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden,
maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets.

4 De liefde is geduldig,
zij is vriendelijk,
de liefde is niet jaloers,
de liefde pronkt niet,
zij doet niet gewichtig,

5 zij handelt niet ongepast,
zij zoekt niet haar eigen belang,
zij wordt niet verbitterd,
zij denkt geen kwaad,

6 zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,
maar verheugt zich over de waarheid,

7 zij bedekt alle dingen,
zij gelooft alle dingen,
zij hoopt alle dingen,
zij verdraagt alle dingen.

8 De liefde vergaat nooit.



Wat dan profetieën betreft,
zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden,
wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10 maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,

zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11 Toen ik een kind was,

sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
overlegde ik als een kind,
maar nu ik een man geworden ben,
heb ik het kinderlijke tenietgedaan.

12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in     een
raadsel,

maar dan zullen wij zien van aangezicht tot
aangezicht.

Nu ken ik ten dele,
maar dan zal ik kennen,
zoals ik zelf gekend ben.

13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde.

Arie van der Priem spreekt als broer van Paul namens de familie.



Het tweede schriftgedeelte wordt gelezen door Pauls schoonzus, Evelyn
Goodschalk:

Romeinen 8:  31 t/m 39

Meer dan overwinnaars
31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie
zal tegen ons zijn?
32 Hoe zal Hij, Die zelfs  Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
33 Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God?  is
het Die rechtvaardigt.
34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is,
Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is,  Die ook
voor ons pleit.
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of
benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of
zwaard?
36 Zoals geschreven staat:  Want omwille van U worden wij de hele dag
gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft
liefgehad.
38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen,
noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige
dingen,
39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen
scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.



Reino Wentzel spreekt als vriend van Paul.

Gezang 470

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,
gevallen in schuld, door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot!

Het laatste schriftgedeelte wordt gelezen door de vrouw van Paul,
Renate van der Priem.



2 Petrus 1 t/m 15

De christelijke roeping en verkiezing
3 Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het
leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons
geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.
4 Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken,
opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het
verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.
5 En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw
geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis,
6 aan de kennis zel�eheersing, aan de zel�eheersing volharding, aan
de volharding godsvrucht,
7 aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor
iedereen.
8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet
doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus
Christus betreft.
9 Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en
kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is.
10 Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing
vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit struikelen.
11 Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het
eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.
12 Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren,
hoewel u ze weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt bent.
13 En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de
herinnering hieraan,
14 omdat ik weet dat het a�reken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden,
zoals onze Heere Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt.
15 Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan
deze dingen in gedachten blijft houden.



Jaap Jongejan spreekt namens Pauls werk: de SBI Groep en OR
Consultancy.

Psalm 139: 1,7,9

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Verkondiging



Gezang 293

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!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

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.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.



Dankzegging en voorbeden

Gezang 446

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam ins ’t oor;
als ik van alles scheiden moet
gaat  nog die naam mij voor.

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.



Allen gaan, indien mogelijk, staan.

We doen het lichaam van Paul uitgeleide. Na een kort
gebed wordt onder de klanken van Bist Du bei mir zijn lichaam uit
gedragen:

Bist Du bei mir

Bist Du bei mir, geh ich mit Freuden
zum sterben und zu meiner Ruh.
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,
es drückten deine schönen Hände
mir die getreuen Auge zu!

Als jij bij mij bent, dan ga ik met vreugde
naar de dood en naar mijn rust.
Ach, hoe aangenaam zou mijn einde zijn
als jouw mooie / lieve handen
mijn trouwe ogen zouden sluiten.

Geluidsfragment van de trouwdienst van Paul en Renate.
Inge Keemink, tante van Paul, zong en Hans van der Boom, oom van Paul,
bespeelde het orgel.

U mag nu weer even gaan zitten, totdat u wordt uitgenodigd om op te
staan en achter aan te sluiten in de stoet op weg naar de begraafplaats.



De dienst zetten we voort op de begraafplaats.

Omdat Paul de lofzang het allerbelangrijkste vindt, zingen we wanneer u
de kerk verlaat psalm 117:1 in de bewerking van Taizé.

Laudate omnes gentes

Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2x)

Alle volken, loof de Heer!



Bij het graf bidden we gezamenlijk het gebed des Heren.

Onze Vader,
Die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der
eeuwigheid.
Amen

Hierna zal het gezin achterblijven om het graf te sluiten, en er is voor u
nog de gelegenheid om met elkaar iets te eten en/of drinken in de
ontmoetingsruimte achter de Gereformeerde Kerk.


