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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Donderdag 29 september 2022, 13.30 uur -  Afscheidsdienst Dhr. Evert Mannee 

Voorganger: Ds. Wilhelm Roseboom 

 

Orgelspel 
 

Bij het binnendragen luisteren we naar: Concerto de Aranjuez 
 

De familie steekt ter herinnering een kaars aan 
 

Welkom (staande) 
 

Bemoediging en groet (staande) 
 

Herinneringen van Jessica 
 

Zingen: Tel uw zegeningen 
 

Als op 's levenszee de stormwind om u loeit 
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit 
Tel uw zegeningen tel ze één voor één 
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen 
 

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één 
Tel ze alle en vergeet er geen 
Tel ze alle noem ze één voor één 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen 
 

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal 
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal 
Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe 
Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe 
 

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één 
Tel ze alle en vergeet er geen 
Tel ze alle noem ze één voor één 
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen 
 

Gebed om de Geest van God 
 

Bijbellezing: Jesaja 43 :1 - 7  (NBV21) 
1 Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees 
niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent 
van Mij! 2 Moet je door het water gaan – Ik ben bij je; of door rivieren – je 
wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet 
verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 3 Want Ik, de HEER, ben 
je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef Ik Egypte als losgeld, 
Nubië en Seba ruil Ik in tegen jou. 4 Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo 
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waardevol, en Ik houd zo veel van je dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, 
ja alle volken om jou te behouden. 5 Wees niet bang, want Ik ben bij je. Ik 
haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng Ik jullie 
bijeen. 6 Tegen het noorden zeg Ik: Geef hier! Het zuiden gebied Ik: Laat los! 
Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der aarde, 
7 allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die Ik omwille van mijn 
majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. 
 

Zingen: Psalm 139: 1 en 2  (OB) 
 

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
   dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
   Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
   Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
   ’t ligt alles open voor uw ogen. 
 

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
   wie weet mijn wegen zoals Gij? 
   Gij kent mijn leven woord voor woord, 
   Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
   Ja overal, op al mijn wegen 
   en altijd weer komt Gij mij tegen. 
 

Verkondiging 
 

Zingen: ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen (Lied 525 – Weerklank)  
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2 Uw trouwe zorg wou mij bewaren, 
   uw hand heeft mij gevoed, geleid; 
   Gij waart nabij in mijn bezwaren, 
   nabij in elke moeilijkheid. 
   Deze ͜avond roept mij na mijn zorgen 
   tot rust voor lichaam en voor geest. 
   Heb dank, reeds van de vroege morgen 
   zijt Gij mijn heil en hulp geweest. 
 

3 Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe, 
   al wisselen ook dag en nacht. 
   Ik ken de rots waarop ik bouwe: 
   hij feilt niet, die uw heil verwacht. 
   Eens aan de avond van mijn leven 
   breng ik, van zorg en strijden moe, 
   voor elke dag, mij hier gegeven, 
   U hoger, reiner loflied toe. 
 

Herinneringen van Arina en Leon 
 

Gebeden  
 

Zingen: Ga met God  (Lied 356 – Weerklank)  (staande)  
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   bij gevaar, in bange tijden, 
   over jou zijn vleugels spreiden. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 
   in zijn liefde je bewaren, 
   in de dood je leven sparen. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 
   tot wij weer elkaar ontmoeten, 
   in zijn naam elkaar begroeten. 
   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen (staande) 
 
Mededeling door de uitvaartverzorger 
 
Bij het uitdragen luisteren we naar: Concerto ‘L'autunno’ (Antonio Vivaldi) 
 
Orgelspel  
 
 

We vervolgen het afscheid op de begraafplaats 
 
 
 
 
 
 
Op de begraafplaats spreken we de Geloofsbelijdenis uit en bidden we gezamenlijk: 

 
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 den boze. 
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 


