Aart Pelle

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.
Psalm 23 vers 6
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Inleidend orgelspel
Verzoek om te gaan staan
Tijdens de binnenkomst van de familie klinkt:

Wat de toekomst brenge moge (Weerklank lied 471)

Woord van welkom
Herinnering aan Aart
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Op Toonhoogte 182
Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de
Heilige Geest

Schriftlezing: Psalm 23 (De HEERE is mijn Herder)
Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt
niets.

1 

Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes
naar stille wateren.

2 

Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de
gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

3 

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen
kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die
vertroosten mij.

4 

U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn
tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit
over.

5 

Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen
van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in
lengte van dagen.

6 

Schriftlezing 1 Johannes 4: 7- 11 (Gods liefde drijft tot
wederliefde)
Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God;
en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

7 

Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

8 

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn
eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij
zouden leven door Hem.

9 

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat
Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor
onze zonden.

10 

Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar
liefhebben.

11 

Zingen: Joh. De Heer lied 5
Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Wat verlangt mijn ziel dan meer?
Zou ik immer aan Hem twijf’len,
Die mij voortleidt keer op keer?
Zoete troost en zaal’ge vrede,
Heb ik steeds op Zijn bevel;
’k Weet, wat hier mij overkome,
„Hij maakt alle dingen wel.” (bis)
Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Troost geeft Hij tot in den dood.
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met ’t hemelsch brood. —
Als mijn schreden soms gaan wank’len
En mijn ziel van dorst versmacht,
Geeft Hij mij het levend water,
En vernieuwt mijn levenskracht. (bis)
Al den weg leidt mij mijn Heiland,
Door al ’t aardsche stormgebruis,
En volkomen vreugde wacht mij
In het zalig Vaderhuis. —
Als ’k mijn kroon, die Hij zal geven,
Aan Zijn voeten nederleg,
Zal mijn lied voor eeuwig wezen:
„Jezus leidde m’ al den weg.” (bis)
Meditatie: Psalm 23 vers 6
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen
van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

Luisteren: Op Toonhoogte 273
Heer ik kom tot U
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van Uw liefde.
Refrein:

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dichtbij Uw hart.
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend
dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.

Heer, kom dichterbij
dan kan ik Uw schoonheid zien
en Uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van Uw liefde
<Refrein> 2x
dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest
en de kracht van Uw liefde.
Dankgebed en voorbede

Zingen: 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>
Zegen
Tijdens het uitdragen klinkt:
U zij de glorie (Weerklank lied 183)
Mededelingen
De plechtigheid wordt voortgezet op de Algemene Begraafplaats
Vrederust, Ringdijk 4 in Wilnis. We verzoeken u om onderling
anderhalve meter afstand te houden en de instructies van de
uitvaartleider op te volgen.

Nu het aardse leven van Aart Pelle 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 zijn een moment stil nu we afscheid nemen van het lichaam van

Aart Pelle
Johannes 14 vers 1 – 6 (Het huis van de hemelse Vader)
Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof
ook in Mij.

1 

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.

2 

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.

3 

En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u.

4 

Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat,
en hoe kunnen wij de weg weten?

5 

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

6 

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

