Liturgie
voor de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Dirk van den Bor
✶ 5 september 1942

† 21 april 2022

Gereformeerde Kerk te Zwartebroek
Dinsdag 26 april 2022, 11.00 uur.
Voorganger: ds. Daniël de Rooij
Organist: Arjan Verrips
Gospelkoor Say Yes
o.l.v. Wilma Bouwman

Orgelspel voor aanvang van de dienst
Muziek tijdens het indragen: ‘Weest stil en weet dat Ik ben uw God’
Weest stil en weet dat Ik ben uw God
Weest stil en weet dat Ik ben uw God
Weest stil en weet dat Ik ben uw God
Ik ben de Heer, die u geneest
Ik ben de Heer, die u geneest
Ik ben de Heer, die u geneest
Ik ben de Heer, (Ik ben de Heer) die u geneest
Ik ben de Heer, die u geneest
Ik ben de Heer, die u geneest
Weest stil en weet dat Ik ben uw God
Weest stil en weet dat Ik ben uw God
Weest stil en weet dat Ik ben uw God
Woord van welkom
Votum en groet
Zingen: Gezang 23B:1 en 3
De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat’ren der rust.
De Heer is mijn herder!
Al dreigt ook het graf
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!
Gebed

Lezing uit de bijbel: Lukas 15:20-24
Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op
zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. “Vader,” zei zijn zoon tegen
hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard
uw zoon genoemd te worden.” Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal
vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn
vinger en geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we
eten en feestvieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven
gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te
vieren.
Muziek: O Happy Day – Say Yes
Verkondiging
Zingen: Opwekking 488
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds
dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.
Gebed
Zingen: Opwekking 695
Verberg mij nu
Onder uw vleugels Heer
Houd mij vast
In Uw sterke hand
Als de oceaan haar krachten toont
Zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!
vind rust mijn ziel
in God alleen
ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil
Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog
boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil;
U bent mijn God!
Onder de klanken van ‘Welk een vriend is onze Jezus’ zal Dirk van den Bor
uitgeleide worden gedaan om begraven te worden bij zijn geliefde vrouw Trudy.

Na de uitgeleide kunt u de kerk verlaten en zich alvast op eigen gelegenheid
naar begraafplaats ‘Westerveld’ aan de Leemweg in Terschuur begeven.

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

