Liturgie

van de dankdienst voor haar leven
voorafgaand aan de begrafenis van

Jentje Pelleboer
“tante Jennie”

op zaterdag 26 juni om 14.00 uur
in de Dorpskerk te IJsselmuiden

Voorganger: ds. J. Harteman
Orgel: Martien van der Knijff

Inleidend orgelspel

Vaste Rots van mijn behoud

Welkom

Herinnering aan tante

Zingen

door Jennie en Bert

Gezang 184 : 1 en 5 (bundel 1938)

De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.
De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m' altijd.

Votum

Zingen

Psalm 116 : 1 en 4

God heb ik lief; want die getrouwe HEER
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

D' eenvoudigen wil God steeds gadeslaan;
'k was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder.
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder;
gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.
Geloofsbelijdenis

met zondag 1 van de Catechismus

Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven?
Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven niet mijn
maar mijns getrouwen Zaligmakers JEZUS CHRISTUS eigen
ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen
betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en
alzo bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen
haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn
zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heilige
Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven
van harte willig en bereid maakt.

Zingen

Psalm 73 :12

'k Zal dan gedurig bij U zijn,
in al mijn noden, angst en pijn;
U al mijn liefde waardig schatten,
wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten.
Gij zult mij leiden door Uw raad,
o God, mijn heil, mijn toeverlaat;
en mij, hiertoe door U bereid,
opnemen in Uw heerlijkheid.

Gebed

Schriftlezing

Psalm 23 en Johannes 10 : 11 - 15

De HEERE is mijn Herder
1 Een psalm van David.
De HEERE is mijn Herder,
mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij.
5 U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor
de schapen.
12 Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot
eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek
en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen.
13 En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om
de schapen bekommert.
14 Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de
Mijnen gekend,
15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn
leven voor de schapen.
11

Meditatie

Zingen

Psalm 42 : 1 en 5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw naam verhogen?
Maar de HEER zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
'k zal in dit vertrouwen leven,
en dat melden in mijn lied;
'k zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht;
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Dankgebed

Zingen

Psalm 17 : 8

Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

Zegenbede

Bij het uitdragen

wordt vers 8 van Psalm 89 gespeeld:

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;
Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;
wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,
door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;
want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,
en onze Koning is van Isrels God gegeven.

Bij het graf zingen we

Psalm 68 : 10

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

