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Inleidend orgelspel 

Tijdens het binnendragen klinkt: Veilig in Jezus’ armen (OTH 213) 

Woord van welkom 

Herinnering aan Maarten 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Psalm 146 vers 3 

Zalig hij, die in dit leven 

Jacobs God ter hulpe heeft; 

Hij, die door den nood gedreven, 

Zich tot Hem om troost begeeft; 

Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 

Vestigt op den HEER, zijn God. 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de 

Heilige Geest 

Schriftlezing: Psalm 37 vers 1 tot 11 (Alleen God schenkt heil) 

1Een psalm van David.  

Ontsteek niet in woede over de kwaaddoeners, benijd niet wie onrecht 

doen. 
2Want als gras zullen zij snel verdorren, als groene grasscheutjes zullen 

zij verwelken. 
3Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed 

u met trouw. 
4Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. 
5 Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. 
6Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, 

uw recht doen stralen als de middagzon. 
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7Zwijg voor de HEERE en verwacht Hem; ontsteek niet in woede over 

hem wiens weg voorspoedig is, over een man die listige plannen 

uitvoert. 
8Laat uw woede bedaren en laat uw grimmigheid varen; ontsteek 

niet in woede – het brengt slechts kwaad. 
9Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie 

de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten.  
10Nog even, en de goddeloze zal er niet meer zijn; u zult op zijn plaats 

letten, maar hij zal er niet wezen. 
11Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde 

scheppen in grote vrede. 

Koor Immanuel zingt: Heer wees mijn Gids (Weerklank lied 440) 

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,   

Wees Gij mijn Gids. 

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,  

 Wees Gij mijn Gids. 

Blijf dicht mij bij, Ga stap voor stap mij voor, 

Dan ben ’k gerust En veilig volg ’k Uw spoor. 

’k Was vroeger blind en dwaalde van het pad,   

Want ’k had geen Gids; 

Ver dwaalde ’k af, totdat ik ernstig bad:  

„Wees Gij mijn Gids”. 

Hij heeft ’t verhoord, ’k ben nu verheugd en blij, 

Want Jezus kwam en nu is ’t licht voor mij. 

Nu aan Zijn hand, dwaal ’k nimmer van den weg,   

Hij is mijn Gids. 

’t Zij door moeras of wel langs struik en heg,   

Leidt mij mijn Gids. 

Licht, vriend’lijk licht stroomt van Zijn aangezicht, 

’k houd daarom steeds mijn oog op Hem gericht.  
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Koor Immanuel zingt: Jeruzalem (Evangelische Liedbundel 413)  

Lichtstad met Uw paarlen poorten 

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde 

Ooit Uw heerlijkheid aanschouwd 

Refrein:  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 

Luist'ren naar Zijn liefdesstem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem 

Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit 

<Refrein> 

Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem 

<Refrein> 

Meditatie: Psalm 37 vers 5 

Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem,  

Hij zal het maken. 

Zingen: Psalm 68 vers 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? 
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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. 

Dankgebed en voorbede 

Zingen: Psalm 121 vers 1, 2 en 4 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER alleen, 

Die hemel, zee en aarde 

Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

Hij is, al treft u 't felst verdriet, 

Uw wachter, die uw voet 

Voor wankelen behoedt; 

Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 

Geen kwaad zal u genaken; 

De HEER zal u bewaken. 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'; 

De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' u heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden. 

Zegen 

Mededelingen 
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Koor Immanuel zingt: Wat de toekomst brenge moge (Weerklank lied 

471) 

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. 

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. 

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 de 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 ogen, 

naar het onbekende land. 

Uitdragen tijdens het naspel 
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Nu het aardse leven van Maarten van Leeuwen ten einde is, 

vertrouwen wij zijn lichaam toe aan de schoot der aarde 

en gedenken wij het woord dat tot de mens gesproken is:  

‘Stof bent u en u zult tot stof terugkeren.’  

Maar voor Christus ligt het dodenrijk open.  

Hij spreekt: ‘Ik ben de opstanding en het leven!’ 

 

Wij leggen nu het lichaam van  

Maarten van Leeuwen 
in de aarde als zaad dat gezaaid wordt voor de oogst. 

 

Johannes 14 vers 1 – 6 (Het huis van de hemelse Vader) 

1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in 

Mij. 
2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou 

Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te 

maken. 
3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik 

terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 
4 En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 
5 Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en 

hoe kunnen wij de weg weten? 
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. 

Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
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Geloofsbelijdenis (12 artikelen) 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de Hemel en 

van de aarde. 

Ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 

Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 

Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, 

gestorven en begraven, neergedaald in de hel; 

Op de derde dag opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel,  

zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 

van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in den Heiligen Geest. 

Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk,   

de gemeenschap der heiligen; 

vergeving van de zonden;  

wederopstanding van het lichaam; 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

Gebed (Onze Vader) 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.  

Uw Naam worde geheiligd.  

Uw Koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren.  

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid. Amen. 

Woord van dank 


