Liturgie
voor de rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis van

Marco Hendrik Kraak
27 september 1962

9 mei 2022

op zaterdag 14 mei 2022 om 13.30 uur

Voorganger : Ds. J. van Rijswijk
Organist
: Jaco Kraak

Inleidend orgelspel: Psalm 25
Openingswoord
Toespraak door Jaap Vaandrager
Toespraak door Gerda
Ds. J. van Rijswijk
Zingen: Psalm 89 vers 19
19.

Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur;
Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur;
Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen?
Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen?
Wie redt zijn ziel van 't graf? Ai, help ons, als tevoren,
Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen.

Lezen: Hebreeën 13 vers 8 t.m. 14
8. Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der
eeuwigheid.
9. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde
leringen; want het is goed dat het hart gesterkt wordt door
genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid
bekomen hebben die daarin gewandeld hebben.
10. Wij hebben een Altaar, van Hetwelk geen macht hebben te
eten die den tabernakel dienen.
11. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in
het heiligdom door den hogepriester, derzelver lichamen
werden verbrand buiten de legerplaats.
12. Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed
het volk zou heiligen, buiten de poort geleden.
13. Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn
smaadheid dragende.
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken
de toekomende.

Gebed
Meditatie over Hebreeën 13 vers 14
14. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken
de toekomende.
Thema: ”geen blijvende stad”
Gebed
Zingen: Psalm 39 vers 3 en 5
3.

"O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij;
Mijn dagen zijn bij U geteld;
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij;
Een handbreed is mijn tijd gesteld;
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit,
De sterkst' is enkel ijdelheid."

5.

Nu dan, o HEER, wat is 't, dat ik verwacht?
Mijn hope staat op U alleen.
Verlos mij, door Uw onweerstaanb're kracht,
Van al mijn ongerechtigheên,
En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat,
Den dwazen sterv'ling tot een smaad.

Mededelingen
Uitleidend orgelspel: Psalm 121

Bij het graf
Teraardebestelling
Lezen: Psalm 121
De Bewaarder Israëls
1. EEN lied Hammaäloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
2. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt
heeft.
3. Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet
sluimeren.
4. Zie, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen.
5. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw aan uw
rechterhand.
6. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
7. De HEERE zal u bewaren van alle kwaad, uw ziel zal Hij
bewaren.
8. De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan
tot in der eeuwigheid.
Korte overdenking
Apostolische Geloofsbelijdenis
Dankwoord door Irma

Na de begrafenis bent u welkom in gebouw De Hoeksteen naast de
Hervormde kerk waar de plechtigheid zal worden afgesloten door
dhr. Baartman.

