ORDE VAN DIENST
bij de begrafenis van

Adriana Cornelia Schep
17 september 1933

23 juli 2022

De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
Psalm 121 vers 5

op donderdag 28 juli 2022
om 13.30 uur
in de Grote of Bartholomeüskerk
en op de algemene begraafplaats te Schoonhoven
Voorganger: ds. M.M.J. Verheuvel

Organist: Cees Zuijderduijn

Inleidend orgelspel met viool: Erbarme Dich
(J.S. Bach/Matthäus-Passion)
Intrede
Votum en groet
Woord van welkom
Zingen: Psalm 43 vers 4
Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt’,
Mij eindeloos verheugt.
Gedachtenis
Zingen: Psalm 42 vers 1
’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad’ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?
Gebed
Schriftlezing: Psalm 121
Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
2
Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3
Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4
Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.
5
De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
6
De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.
7
De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
8
De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.
1

Zingen: Psalm 121 vers 1
’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
Overdenking n.a.v. Psalm 121 vers 5
De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
Zingen: Psalm 121 vers 4
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 en voorbede
Zingen: ‘U zij de Glorie’ (staande)
U zij de glorie, opgestane Heer
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immer meer.
Zie Hem verschijnen Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de Zijnen
in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren
blijde en welgezind
en zegt telkenkere:
"Christus overwint".
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen
in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immer meer.
Uitgeleide
Mededelingen door de begrafenisondernemer
Uitleidende muziek: ‘Hoger dan de blauwe luchten’
------------

AANSLUITEND BIJ HET GRAF

-----------

Apostolische Geloofsbelijdenis
Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; en in Jezus
Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, Die ontvangen is van de 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 naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de
almachtige Vader, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de
doden; Ik geloof in de heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene Christelijke
kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding
van het vlees, en het eeuwige leven. Amen.
Begrafenis
Onze Vader (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 de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
Zending en zegen
Dankwoord namens de familie
Slotwoord door de begrafenisondernemer

