Liturgie
voor de dankdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Jan Dekker
2 oktober 1945

28 december 2021

op dinsdag 4 januari 2022 om 14.00 uur
in uitvaartcentrum De Drechtstreek te Sliedrecht.

Voorganger: ds. M.H. Vastenhout

Muziek tijdens het binnendragen: Wat de toekomst brengen moge
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!
Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft gelooven,
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 den 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 oogen
naar het onbekende land.
Stil gebed | Groet | Openingstekst | Bemoediging

We luisteren naar: Er is een God die hoort
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart
Er is een God, er is een God
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart
Er is een God die hoort
Ga steeds naar Hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang, 't is spoedig te laat
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord
Er is een God die hoort
God schonk Zijn zoon in Bethlehems stal
Heer van het al, heer van het al
Hij droeg verneed'ring, smaad zonder tal
Heerser van 't gans heelal
Want onze Schepper, Koning der aard
Heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard
Ga dan naar Hem, nu 't morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort
Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt 's Heren liefde alom gehoord
Mensenkind, zegt het voort
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op Hem is gericht
Jezus is 't eeuwig licht.
Woorden van gedenken

We luisteren naar: Kom in mijn hart
Kom in mijn hart
Kom in mijn hart
o, kom in mijn hart, Heer Jezus.
Breng keer op keer uw ware leer
opnieuw in mijn hart, Heer Jezus
Blijf in mijn hart
Blijf in mijn hart
o, blijf in mijn hart, Heer Jezus.
Blijf op mijn vraag vanaf vandaag
voorgoed in mijn hart, Heer Jezus
Woon in mijn hart
woon in mijn hart,
o, woon in mijn hart, Heer Jezus.
Hier is Uw huis, Uw eigen thuis,
ja, woon in mijn hart, Heer Jezus.
Gebed
Schriftlezingen: Psalm 23 en Johannes 6 vers 16-21 (NBV21)
1. Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2. Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3. Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

4. Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
5. U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6. Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
16. Bij het vallen van de avond daalden zijn leerlingen af naar het
meer;
17. ze stapten in een boot en zetten koers naar de overkant, naar
Kafarnaüm. Het was al donker geworden, en Jezus was nog niet naar
hen toe gekomen.
18. Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig.
19. Toen ze vijfentwintig of dertig stadie geroeid hadden, zagen ze
plotseling Jezus over het water lopen; Hij was dicht bij de boot en ze
werden bang.
20. Maar Hij zei: ‘Ik ben het, wees niet bang.’
21. Ze wilden Hem aan boord nemen, en meteen kwam de boot aan
land op de plaats waar ze naartoe wilden.
Meditatie
We luisteren naar: Ik zal er zijn
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.
Dankzegging en voorbeden
We luisteren naar: Ga met God en Hij zal met je zijn
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Woorden van uitgeleide
Muziek tijdens het uitdragen: Blijf bij mij Heer
Blijf bij mij Heer, als 't zonlicht niet meer straalt.
Blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt.
Als vrienden henengaan in stormgetij,
blijf Gij ter hulp gereed, o blijf met mij.
Wat is hier blijvend, dat het hart verheugt,
ach, nimmer geeft ons d'aarde blijvend vreugd.
Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!
Als in de doodsvallei ik eens zal staan,
en 'k zie de poorten voor mij opengaan
en Gij mij d'ogen sluit, dan juich ik blij,
in leven en in dood waart Gij met mij.

Voortzetting van de dienst op de begraafplaats:
- het lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis;
- het bidden van het ‘Onze Vader’;
- de zegen van God wordt meegegeven.

