Liturgie voor de afscheidsdienst
die voorafgaat aan
de begrafenis
van

Arie Buitendijk
26 juni 1941

30 december 2020

op woensdag 6 januari 2021
om 10.30 uur in
de Grote- of Sint Lambertuskerk te Strijen.

Voorganger:
Organist:

Ds. J.S. Telgenhof
Dhr. B. Priem

Inleidend orgelspel
Welkom: door dhr. Zuidema
Binnendragen van Arie Buitendijk door de kleinkinderen
Orgelspel: 'Blijf bij mij, Heer'
Votum en groet
We luisteren naar: 'Neem, Heer, mijn beide handen'
Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.
En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.
Gebed
Woorden van herinneringen: door Gert-Jan, Arthur en Peter
We luisteren naar: 'Leer mij uw weg, o Heer'
Leer mij uw weg, o Heer,
leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer,
leer mij uw weg.
Houdt mij in evenwicht,
dat 'k voor uw aangezicht,
wandel in 't volle licht.
Leer mij uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij uw weg.
Is dan mijn hoop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht.
Leer mij Uw weg.
Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder die Hem verwacht;
Hij is nabij.
Bijbellezing: Lucas 12: 31-40
31

Zoek liever zijn koninkrijk, en die andere dingen zullen je erbij
gegeven worden.
32
Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk
willen schenken.
33
Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een
geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt,
waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan worden
aangevreten.
34
Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.
35
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend,
36
en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij
terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen
wanneer hij aanklopt.
37
Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft.
Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen
en hen bedienen.
38
Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de
nacht of kort voor het aanbreken van de dag.

39

Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk uur de dief
zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken.
40
Ook jullie moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een
tijdstip waarop je het niet verwacht.’

We luisteren naar orgelspel
Overdenking: door ds. Telgenhof
We luisteren naar: 'Ik wandel in het licht met Jezus'
Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen.
Welk een liefdevolle vriend is Hij.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb're stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus.
Geen duist're wolk bedekt de zon.
En 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb're stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd.
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar Zijn dierb're stem.
En niets kan mij van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.
Dank en voorbede
Zegen
We luisteren onder het uitlopen van de gasten naar orgelspel:
'Wat de toekomst brengen moge'
Onder het uitdragen luisteren we naar: Soli Deo Gloria uit Urk
'Een toekomst vol van hoop', aansluitend orgelspel
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
Refrein:
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

Refrein
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Refrein (3x)

*************

Op de begraafplaats
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op 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,
de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen.

