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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen
Afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis van Daan de Lorijn
Donderdag 12 mei 2022, 10:30 uur
Voorganger: Ds. W. Roseboom

Bij het binnendragen van Daan luisteren we naar: Laat de kinderen tot Mij komen
Laat de kinderen tot Mij komen,
alle, alle kinderen.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag ze hinderen.
Want de poorten van mijn rijk
staan voor kinderen open.
Laat ze allen, groot en klein,
bij Mij binnen lopen.

Welkom

Bemoediging en groet

Herinneringsmoment

Zingen: Hoger dan de blauwe luchten vers 1, 2 en 3
1. Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud,
woont de Vader in de hemel
die van alle kinderen houdt.
2. Ook voor zieke kinderen zorgt Hij,
kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor groten en voor kleinen
wil de Heer een helper zijn.
3. Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen onze handjes saam.
Heer die altijd naar ons luistert,
neem nu ons gebedje aan.

Gebed om de Geest van God
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Bijbellezing: Exodus 2 vers 1 - 10
1. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. 2. De
vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag, dat hij mooi was, verborg
zij hem drie maanden. 3. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor
hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin
en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. 4. En zijn zuster ging op een
afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. 5. Toen
daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen
langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar
slavin om het te halen. 6. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het
jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei: Dit is een van de Hebreeuwse
kinderen. 7. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao: Zal ik voor u een
voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan
geven? 8. De dochter van de farao zei tegen haar: Ga maar. Toen ging het meisje de
moeder van het kind roepen. 9. En de dochter van de farao zei tegen haar: Neem dit
kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het
jongetje mee en gaf het de borst. 10. En toen het jongetje groot geworden was, bracht
zij hem bij de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam
Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken.
Hebreeën 11 vers 23
23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn
ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En zij waren
niet bevreesd voor het bevel van de koning.

Zingen: Ik zag een kuikentje
Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer
U bent mijn toevlucht
U bent mijn sterkte
U bent mijn schuilplaats U,
o Heer

Verkondiging
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Zingen: Psalm 105 vers 1 en 5
1. Looft, looft, verheugd den HEER' der Heren;
Aanbidt Zijn Naam, en wilt Hem eren.
Doet Zijne glorierije daan
Alom den volkeren verstaan,
En spreekt, met aandacht en ontzag,
Van Zijne wondren dag aan dag.
5. God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,
Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind,
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Gebeden

Zingen: ‘Ik zal er zijn’
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
Uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Zegen

Bij het uitdragen van Daan luisteren we naar: Jezus is de Goede Herder
De Heer is mijn Herder

Op de begraafplaats spreken we de Geloofsbelijdenis uit
en bidden we gezamenlijk het Onze Vader
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