Liturgie
voor de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van

Hendrik Jan van Eek
Geboren, 28 augustus 1938

~

Overleden, 1 juni 2021

op maandag 7 juni 2021 om 11.00 uur in de kerk te Nijbroek.

Voorganger: Ds. D.C. de Pater
Organist: Dhr. A. Stenfert

Inleidend orgelspel
De organist speelt het lied ‘Wat de toekomst brenge moge’ als de overledene wordt binnen gedragen. U wordt verzocht te gaan staan.
Verwelkoming
Voorlezen rouwkaart
Gebed
Zingen: Psalm 42:3
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.
1 e Schriftlezing: 2 Korinthe 4:16 – 5:10
16 Daarom1 vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. 17
Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbijgaat, werkt ons een gans
zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid; 18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
1 WANT wij weten dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken
wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt,
maar eeuwig, in de hemelen. 2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende
met onze woonstede die uit den hemel is, overkleed te worden; 3 Zo wij ook
bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. 4 Want ook wij, die in dezen
tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed,
maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden
worde.
1

Dit wijst terug op het geloof in de opstanding van Jezus Christus in vers 13 en 14.

5 Die ons nu tot ditzelve bereid heeft, is God, Die ons ook het onderpand des
Geestes gegeven heeft. 6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten dat
wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere 7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen); 8 Maar wij hebben goeden
moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij den
Heere in te wonen. 9 Daarom zijn wij ook zeer begerig, hetzij inwonende,
hetzij uitwonende, om Hem welbehaaglijk te zijn. 10 Want wij allen moeten
geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk
wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft,
hetzij goed, hetzij kwaad.
2 e Schriftlezing: Psalm 56:9 - 12
9 Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in Uw fles; zijn zij niet in
Uw register? 10 Dan zullen mijn vijanden achterwaarts keren, ten dage als ik
roepen zal; dit weet ik, dat God met mij is. 11 In God zal ik het woord prijzen;
in den HEERE zal ik het woord prijzen. 12 Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen; wat zou mij de mens doen?
Zingen: Psalm 56:4
Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard';
Mijn tranen hebt G' in Uwe fles vergaard;
Is hun getal niet in Uw boek bewaard,
Niet op Uw rol geschreven?
Gewis, dan zal mijn wreev'le vijand beven,
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven.
Dit weet ik vast: God zal mij nooit begeven;
Niets maakt mijn ziel vervaard.
Meditatie vanuit Psalm 56:11-12
Zingen: Psalm 56:5
Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
Wat sterv'ling zou mij schenden?

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
Door ijver aangespoord.
Gebed
Dankwoord door dhr. H. van Eek
Uitdragen (staande)
Onder het spelen van het lied ‘U zij de glorie’ wordt Hendrik Jan van Eek uitgedragen.

Teraardebestelling op de begraafplaats te Nijbroek
Korte overdenking en geloofsbelijdenis
Zingen ‘Wat de toekomst brenge
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

moge’
Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
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.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.
Afsluiting bij het huis van de overledene

