Inleidend orgelspel: Psalm 27 : 7 (Niet zingen)
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER’, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER’.
Opening
Voorlezen van de rouwbrief
Zingen: Psalm 25 : 3

8 En hij zeide: Voor wien is u al dit heir dat ik ontmoet heb? En hij zeide: Om
genade te vinden in de ogen mijns heren.
9 Maar Ezau zeide: Ik heb veel; mijn broeder, het zij uwe wat gij hebt.
10 Toen zeide Jakob: Och neen, indien ik nu genade in uw ogen gevonden heb,
zo neem mijn geschenk van mijn hand; daarom, omdat ik uw aangezicht gezien
heb, als had ik Gods aangezicht gezien, en gij welgevallen aan mij genomen
hebt.
11 Neem toch mijn zegen, die u toegebracht is, dewijl het God mij genadiglijk
verleend heeft, en dewijl ik alles heb; en hij hield bij hem aan, zodat hij het nam.
Gebed
Meditatie
Zingen: Psalm 103 : 8 & 9
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,
Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

Denk aan't vaderlijk meêdogen,
HEER’, waarop ik biddend pleit;
Milde handen, vriend'lijk' ogen,
Zijn bij U van eeuwigheid.
Sla de zonden nimmer ga,
Die mijn jonkheid heeft bedreven;
Denk aan mij toch in genâ,
Om Uw goedheid eer te geven.

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;
Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

Schriftlezing: Genesis 33 : 1 - 11
1 EN Jakob hief zijn ogen op en zag, en zie, Ezau kwam, en vierhonderd mannen
met hem. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en onder Rachel en onder
de twee dienstmaagden.
2 En hij stelde de dienstmaagden en haar kinderen vooraan, en Lea en haar
kinderen meer achterwaarts, maar Rachel en Jozef de achterste.
3 En hij ging voorbij hun aangezicht heen; en hij boog zich zeven malen ter
aarde, totdat hij bij zijn broeder kwam.
4 Toen liep Ezau hem tegemoet, en nam hem in den arm en viel hem aan den
hals en kuste hem; en zij weenden.
5 Daarna hief hij zijn ogen op en zag die vrouwen en die kinderen, en zeide: Wie
zijn dezen bij u? En hij zeide: De kinderen die God uw knecht genadiglijk
verleend heeft.
6 Toen traden de dienstmaagden toe, zij en haar kinderen, en zij bogen zich
neder.
7 En Lea trad ook toe met haar kinderen, en zij bogen zich neder; en daarna trad
Jozef toe, en Rachel, en bogen zich neder.

Gebed
Zingen: Psalm 146 : 3
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER’, zijn God.
Zegenbede
Vervolg, zie ommezijde

Gedicht door Petra
In memoriam door Mariska
Dankwoord door Herman

Liturgie

Mededelingen
Uitleidend orgelspel: ‘Jezus, ga ons voor’ (Niet zingen)
Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.
Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.
Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

van de rouwdienst
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In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.
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