
 

En bij den HEERE, den Heere 

zijn uitkomsten tegen den dood.  

Psalm 68: 21 
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Bij het binnenbrengen van het lichaam van Arjan klinkt Psalm 38  

 

Vers 15: Want, o trouw en eeuwig Wezen, In mijn vrezen. Staat mijn hoop 

op U alleen; Gij, mijn God, zult in ellenden. Bijstand zenden, En verhoren 

mijn gebeên.  

 

vers 22: HEER, ik voel mijn krachten wijken. En bezwijken; Haast U tot mijn 

hulp, en red, Red mij, Schutsheer, God der goden, Troost in noden, Grote 

Hoorder van 't gebed. 

 

Voorlezen rouwkaart 

 

Memorie  

 

Zingen Psalm 68: 10 (niet ritmisch) 

 

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? 

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. 

 

De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof 

 

1.Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de 

aarde en 2. in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 3. die ont-

vangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 4. die geleden 

heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neerge-

daald in de hel; 5. op de derde dag opgestaan uit de doden; 6. opgevaren 

naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 

vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 7. Ik geloof 

in de Heilige Geest. 8. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, 9. de 

gemeenschap der heiligen; 10. vergeving van de zonden; 11. opstanding van 

het vlees; 12. en een eeuwig leven.  

https://psalmboek.nl/psalmen.php?vsID=38#psvs


Schriftlezing Johannes 11: 1-5 en 19-29 

 

1 En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanië, uit het 

vlek van Maria en haar zuster Martha. 2… 3 Zijn zusters dan zonden tot 

Hem, zeggende: Heere, zie, dien Gij liefhebt is ziek. 4 En Jezus, dat horende, 

zei: Deze krankheid is niet tot den dood, maar ter heerlijkheid Gods; opdat 

de Zone Gods door dezelve verheerlijkt worde. 5 Jezus nu had Martha, en 

haar zuster, en Lazarus lief.… 

19 En velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat zij 

haar vertroosten zouden over haar broeder. 20 Martha dan, als zij hoorde, 

dat Jezus kwam, ging Hem tegemoet; doch Maria bleef in huis zitten. 21 Zo 

zei Martha dan tot Jezus: Heere, waart Gij hier geweest, zo ware mijn broe-

der niet gestorven;  22 Maar ook nu weet ik, dat alles, wat Gij van God bege-

ren zult, God U het geven zal. 23 Jezus zei tot haar: Uw broeder zal weder-

opstaan. 24 Martha zei tot Hem: Ik weet, dat hij opstaan zal in de opstan-

ding ten laatsten dage. 25 Jezus zei tot haar: Ik ben de Opstanding en het 

Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; 26 En een iege-

lijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij 

dat? 27 Zij zei tot Hem: Ja, Heere; ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de 

Zone Gods, Die in de wereld komen zou. 28 En dit gezegd hebbende, ging zij 

heen, en riep Maria, haar zuster, heimelijk, zeggende: De Meester is daar, 

en Hij roept u. 29 Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op, en ging tot 

Hem. 

 

Gebed 

 

Psalm 116: 1 

 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 

Meditatie Johannes 11: 28b: “de Meester is daar en Hij roept U” 



Psalm 121: 2 en 4 

 

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. 

 

Dankgebed  

 

Groet 

 

Orgelspel als Arjan wordt uitgedragen.  

 

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.  

Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.  

Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vree,  

ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee.  

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart.  

Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 


