Liturgy foar de tanktsjinst foar it libben fan

Jan Groenveld
I 17 augustus 1941
op tongersdei 4 augustus 2022
om 13.30 oere
yn de Martinitsjerke yn Boalsert

† 28 july 2022

Predikant: ds. Aaltsje van der Honing
Organist: Jan Mulder
Ouderling van dienst: Froukje Bosma

Wolkom
De Pakesizzers stekke in kearske oan om hun Pake Jan yn it ljocht te setten
stilte, bemoediging en groet
Sjonge: Liet 488B: 1 en 3
Salang op ierde minsken binne,
salang de ierde fruchten jout,
sa lang, Heit, sil Jo ús beminne,
Jo hawwe ús ’t libben tabetroud.
It fee, de fûgels en de blommen,
wat groeit en bloeit op fjild en lân,
it ha by Jo syn ûnderkommen,
myn dagen binne yn jo hân.
Gebed
Sjonge: Medeklinkers 17
Sjoch nei de fûgels, sjoch nei de blommen,
God tinkt oan beide, Hy hat se leaf.
Lit witte allegear, de God van leafde
wol minsken helpe, ek dy en my.
Mear as fan fûgels hâldt Hy fan minsken,
mear noch als blommen hat Hy dy leaf.
Lit witte allegear, de God fan leafde
wol minsken helpe, ek dy en my.
Oantinken oan ús Heit: Troch Sita, Hester en Wilma

Gerrit sjongt en spylet: ´As it jo wil is´
(tekst Gerrit Breteler, oorspronkelijk van Lennard Cohen)

As it jo wil is
Dat ik gjin taal mear hie
En myn stim stil is
Sa as it eartiids wie
Dan sil ik swije
Sa dat it stil is
In wink sil ik krije
As it jo wil is
As it jo hân is
De wiisheid no
Fan ‘t fertoarke strân is
Dan sjonge ik foar jo
Hoe ’t it fertoarke strân is
It liet op ‘e tonge
As it jo wil is
Lit my dan sjonge
En as it wurd wier is
En stimmen ferstomme
Elts jubeljend blier is
Lit de floed dan mar komme
En as it dan stil is
En doelleas de siel
As it jo wil is
Meitsje ús hiel En as it dan stil is
En doelleas de siel
As it jo wil is
Meitsje ús hiel
En rin mei ús mei
En hâld ús fêst
Skuor ús der by
Yn it ljocht op it lest
It ferslinterjend ljocht
Dat ferpletterjend stil is
Mar de moarntiid brocht
As it jo wil is
As it jo wil is

Gedicht: Voorgelezen door Inge
(van Toon Hermans)

Waar je ook bent,
Ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten.
Maar ik heb je bij me, diep in mij,
Daarom ben je zo dichtbij.
Zingen: Lied 913: 1 en 4
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.
Oantinken oan Jan Groenveld: Troch Freddy Bloemhof
Lezen: Johannes 1: 1-5 en Johannes 14: 1-4
In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets
ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht
voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet
in haar macht gekregen.
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader
zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed
zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug.
Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’

Sjonge: Liet 247: 1 en 2
Hear, bliuw my nei by ’t fallen fan é jûn,
it lêste ljocht is oer de kimen rûn.
Ik haw gjin help en alle treast wordt wei,
wês Jo my helper, Hear, o bliuw my nei.
Wês by my no ’t de sinne ûndergiet.
Alles wurdt dôf wat gloede en glaâns besiet;
en meidertiid wurdt al wat moed joech wei,
mar Jo binne ivich Hear, o bliuw my nei.
Oertinking
Sjonge: Liet 218: 1 en 4
Tank Hear, foar dizze nije moarntiid,
tank Hear, foar dizze nije dei,
tank Hear, dat ik mei al myn soargen
by Jo komme mei.
Tank Hear, dat Jo ús helper bleaunen,
tank Hear, Jo binn’ der nacht en dei,
tank Hear, foar frjemden en foar freonen
dy ‘t ik moetsje mei.
Tankgebed en foarbeden
Slotlied: Joh. De Heer lied 256: 1
Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit,
als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel u zegeningen, tel ze één voor één,
en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.
Refrein: Tel uw zegeningen 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.
Enkele woorden gesproken door de bode
De kist wordt uitgedragen onder het lied gespeeld door de organist: ‘Abba Vader’

OP DE BEGRAAFPLAATS
Enkele inleidende woorden
We bidden: ‘Het Onze Vader’
Onze Vader, die in de hemel 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 leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.
Amen.
Zegen

