
Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven, ga tot uw Middelaar!

Evangelische Liedbundel 223: 1a

Liturgie

voor de dankdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Cornelus de Boer
~ Cees ~

Sinds 15 augustus 2021 weduwnaar van Evertje de Boer - Zwaan

Geboren 26 september 1933                  Overleden 31 juli 2022

op vrijdag 5 augustus 2022 om 10.00 uur
in de Zuiderkerk te Bunschoten-Spakenburg.

 
 

Voorganger: Ds. Diemer de Jong
Organist: Jan Hopman



Inleidend orgelspel

Tijdens het binnendragen wordt gezongen: Aria nr. 43 uit ‘The Messiah’.
I know that my Redeemer liveth (Ik weet dat mijn Verlosser leeft)

Welkom

Aansteken kaars door Lars
Leggen van de steen door Cruz

Intochtslied: Gezang 423: 1, 2 en 3 - Liedboek 1973

 Ach, blijf met uw genade,
 Heer Jezus, ons nabij,
 opdat ons nimmer schade
 des bozen heerschappij!

 Licht Gij ons met uw stralen,
 o, Licht der wereld, voor,
 opdat wij niet verdwalen
 of struik’len op ons spoor!

 Vervul dan met uw zegen
 onze armoe, rijke Heer,
 en zend op onze wegen
 uw kracht en goedheid neer!

Stil gebed

Bemoediging: onze hulp is in de naam van de Heer 
Groet: genade en vrede voor u



Zingen: Evangelische Liedbundel 181: 1, 2 en 5

 De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun.
 ‘t Zijn eeuwige armen, waar ‘k veilig op leun.
 Hij trok m’ uit het duister,
 zijn bloed kocht mij vrij.
 Mijn ziel rust in Jezus, 
 mijn Redder is Hij.
               Mijn Redder is Hij, 
               mijn Redder is Hij.
               Mijn ziel rust in Jezus, 
               mijn Redder is Hij.

 Mijn zonde was groot, maar nog groter zijn gena.
 Hij troostte mijn ziel, bracht de hemel mij na.
 Zijn bloed schonk verzoening,
 mijn schuld betaalde Hij.
 Hij brak al mijn banden, 
 Hij maakte mij vrij.
                Hij maakte mij vrij, 
                Hij maakte mij vrij.
                Hij brak al mijn banden, 
                Hij maakte mij vrij.

 De mensheid wordt steeds meer
 in vrees en angst gehuld,
 ‘t profetische Woord wordt steeds trouwer vervuld.
 Maar wat ook gaat wank’len,
 mijn Jezus wankelt niet,
 de Rots aller eeuwen,
  mijn kracht en mijn lied.
              Mijn kracht en mijn lied, 
               mijn kracht en mijn lied,
                de Rots aller eeuwen, 
               mijn kracht en mijn lied.

Gebed om kracht van de Heilige Geest



Persoonlijke woorden van herinnering en verbondenheid
Door André
Door Jannegré
Door Eva
Door Romy

Zingen: Evangelische Liedbundel 178: 1 en 2

 Als ik maar weet, dat hier mijn weg
 door U, Heer, wordt bereid, 
 en dat die weg, hoe moeilijk ook, 
 mij nader tot U leidt.   

 Refrein:
 Nader tot U, nader tot U, 
 nader mijn Heiland tot U.
 Als ik maar weet, dat alles hier 
 mij nader brengt tot U.

 Als ik maar weet, dat ook voor mij
 de Heer aan ‘t kruishout stierf; 
 en dat de Heiland ook voor mij
 een levenskroon verwierf. (Refrein)

Schriftlezing: Psalm 139: 1- 18 NBV21 

1 Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
2 U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten.
3 Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.
4 Geen woord ligt op mijn tong,
of U, HEER, kent het ten volle.
5 U omsluit mij, van achter en van voren,
U legt uw hand op mij.
6 Wonderlijk zoals U mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.



7 Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8 Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.
9 Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
11 Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12 ook dan zou het duister voor U niet donker zijn –
de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor U geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
18 ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

Zingen: Psalm 139: 1 en 2

 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 zijt zo diep vertrouwd met mij:
 wie weet mij wegen zoals Gij?
 Gij kent mijn leven woord voor woord,
 Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
 Ja overal, op al mijn wegen 
 en altijd weer komt Gij mij tegen.

Overdenking over: Psalm 139: 23-24 (NBG)

23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
Toets mij en ken mijn gedachten;
24 zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg.

Zingen: Gezang 390: 1, 2 en 3 - Liedboek 1973 

 ’k Wil U, o God, mijn dank betalen,
 U prijzen in mijn avondlied.
 Het zonlicht moge nederdalen,
 maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet.
 Gij woudt mij met uw gunst omringen,
 meer dan een vader zorgdet Gij,
 Gij, milde bron van zegeningen:
 zulk een ontfermer waart Gij mij.

 Uw trouwe zorg wou mij bewaren,
 uw hand heeft mij gevoed, geleid;
 Gij waart nabij in mijn bezwaren,
 nabij in elke moeilijkheid.
 Deez’ avond roept mij na mijn zorgen
 tot rust voor lichaam en voor geest.
 Heb dank, reeds van de vroege morgen
 zijt Gij mijn heil en hulp geweest.



 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
 al wisselen ook dag en nacht.
 Ik ken de rots waarop ik bouwe:
 hij feilt niet, die uw heil verwacht.
 Eens aan de avond van mijn leven
 breng ik, van zorg en strijden moe,
 voor elke dag, mij hier gegeven,
	 U	hoger,	reiner	loflied	toe.

Dankgebed en voorbede

Zingen: Gezang 443: 1, 2 en 3 - Liedboek 1973

 Liefde Gods die elk beminnen
 hemelhoog te boven gaat,
 kom in onze harten binnen 
 met uw milde overdaad.
 Jezus, één en al ontferming, 
 daal vanuit de hoge neer  
 met uw heerlijke bescherming 
 in ons bevend hart, o Heer.

 God almachtig boven mate, 
 die zo nederig verscheen,
 keer opeens terug en laat ons 
 nooit meer, nooit meer hier alleen.
 Laat ons in de kerk U prijzen 
 met uw heiligen omhoog  
 tot in ‘s hemels paradijzen
 wij U zien van oog tot oog.

 Wat Gij eenmaal zijt begonnen, 
 o voltooi het: maak ons rein,
 tot de wereld is gewonnen 
 en in U hersteld zal zijn,
 tot wij eeuwig bij U wonen, 
 schrijdende van licht tot licht,
 leggend onze gouden kronen
 zingend voor uw aangezicht.



Zegen

Nawoord door Peter: een dankwoord

Zingen bij het uitdragen van Cees de Boer
Evangelische Liedbundel 223: 1, 4 en 5

 Ga niet alleen door ’t leven,
 die last is u te zwaar.
 Laat Eén u sterkte geven,
 ga tot uw Middelaar!
 Daar is zoveel te klagen,
 daar is zoveel geween.
 en zoveel leed te dragen.
 Ga niet alleen!
 En zoveel leed te dragen.  
 Ga niet alleen.

 Welzalig, die ’t ervaren,
 dat Hij hun alles is;
 dan kennen z’ in gevaren
 bezorgdheid noch gemis.
 Hij draagt dan in zijn armen
 door alle nood hen heen.
 Wie steunt op zijn ontfermen
 is nooit alleen!
 Wie steunt op zijn ontfermen
 is nooit alleen!

 En dan, als ’t leed der aarde
 voor immer is gedaan;
 als in des hemels gaarde
 uw blijde voeten staan,
 dan ziet g’ in ’t zalig Eden
 slechts zaal’gen om u heen;
 dan prijst g’ in eeuwigheden
 uw Heer alleen!
 Dan prijst g’ in eeuwigheden
 uw Heer alleen!


