Liturgie
voor de afscheidsdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Bas de Wild
~ Bastiaan Pieter ~
21 oktober 1931

1 januari 2022

op vrijdag 7 januari 2022 om 14.00 uur
in ’t Wingerds Hof te Wijngaarden.

Voorganger: dhr. W. Boxman

Orgelspel tijdens het binnendragen: Blijf bij mij Heer
Welkom
We zingen: Psalm 139 vers 1, 2 en 3
1. 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.
2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn 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.
3. Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?
Gebed

We zingen: Abba Vader
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
D'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen.
Schriftlezing: Jesaja 43 vers 1-7
1. Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw
Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik
heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
2. Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door
rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult
gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.
3. Want Ik ben de HEERE, uw God, de Heilige van Israël, uw
Heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Cusj en Seba in
uw plaats.
4. Sinds u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u verheerlijkt en heb Ík u
liefgehad. Daarom heb Ik mensen gegeven in uw plaats en volken
in plaats van uw ziel.
5. Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt,
zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u
bijeenbrengen.

6. Ik zal zeggen tegen het noorden: Geef! En tegen het zuiden:
Weerhoud niet! Breng Mijn zonen van ver, en Mijn dochters van het
einde der aarde.
7. Ieder die genoemd is naar Mijn Naam, die heb Ik tot Mijn eer
geschapen, die heb Ik geformeerd, ja, die heb Ik gemaakt.
We zingen: Eens als de bazuinen klinken
Eens, als de bazuinen klinken,
Uit de hoogte, links en rechts,
Duizend stemmen ons omringen,
Ja en amen wordt gezegd,
Rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.
Scheurt het voorhang van de wolken,
Wordt uw aangezicht onthuld,
Vaart de tijding door de volken
Dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
Want de schriften zijn vervuld.
Korte overdenking

We zingen: Ik zie een poort wijd open staan vers 1 en 2
1. Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.
Refrein
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.
2. Die open poort laat d' ingang vrij,
aan wie komt binnen vlieden;
aan rijk en arm, aan u en mij
komt Jezus vrede bieden.
Refrein
Genade Gods, zo rijk en vrij!
Die poort staat open ook voor mij!
Voor mij! Voor mij!
Staat open, ook voor mij.
Gedicht
We zingen: Daar juicht een toon
1. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!
2. Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;
wie in geloof op Jezus ziet,
die vreest voor dood en helle niet.
4. Want nu de Heer is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.
Dankgebed, Onze Vader
Orgelspel tijdens het uitdragen: Lichtstad met uw paarlen poorten

Bij het graf
Lezing
Apostolische geloofsbelijdenis
Zegen

