Zingen: Psalm 146: 1 en 3
Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied. (2x)
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER, zijn God. (2x)

Liturgie
voor de dankdienst voor het leven van

Marius den Besten

Zegen
Mededelingen door begrafenisondernemer Hoefakker
Orgelspel tijdens het uitdragen: Psalm 43: 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.
Wij begeven ons naar de begraafplaats

Gorinchem, 15 juli 1932

Harderwijk, 1 augustus 2022

Op de begraafplaats:
Geloofsbelijdenis
Onze Vader
Dankwoord

Op zaterdag 6 augustus 2022 om 10.15 uur
in de Grote Kerk te Harderwijk.
Voorganger: Ds. H.A. Samsom
Aan het orgel: Andries den Besten en Henk van Marle

Votum en groet

kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion. 9. HEERE, God van
de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God
van Jakob. 10. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht
van Uw gezalfde. 11. Want één dag in Uw voorhoven is beter dan
duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis
van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid.
12. Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal
genade en eer geven, Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in
oprechtheid hun weg gaan. 13. HEERE van de legermachten, welzalig
de mens die op U vertrouwt.

Zingen: Psalm 89: 1

Zingen: Psalm 84: 1 en 6

’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
Uw waarheid t’ allen tijd, vermelden door mijn reên.
Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
Zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om 's HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Inleidend orgelspel
Orgelspel tijdens het binnendragen:
‘Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart’
Woord van welkom

Gebed
Zingen: Psalm 42: 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?

Schriftlezing: Psalm 84
1. Voor de koorleider, op ‘De Gittith’; een psalm, van de zonen van
Korach. 2. Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten.
3. Mijn ziel verlangt, ja bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven
van de HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende
God. 4. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij
haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn
Koning en mijn God. 5. Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven
U voortdurend. 6. Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun
hart zijn de gebaande wegen. 7. Gaan zij door het dal van de
moerbeibomen, dan maken zij God tot
hun bron; ook zal de
regen hen overvloedig bedekken. 8. Zij gaan voort van kracht tot kracht

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Overdenking
Zingen: Psalm 116: 1 en Psalm 17: 8
God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
Maar (blij vooruitzicht, dat mij streelt!)
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.

Dankgebed en voorbeden

