Liturgie voor de afscheidsdienst
voorafgaand aan de crematie van

Corstiaan Bos
~ Cor ~
* Alphen aan den Rijn, 25 juli 1935
† Leiderdorp, 12 november 2021

op vrijdag 19 november om 13.30 uur
in de Adventskerk in Alphen aan den Rijn

Voorganger

:

ds. Leo van Rikxoort

Ouderling van dienst

:

Reinder Koornstra

Organist / Pianist

:

Simon Stelling

De HEER is mijn herder
Psalm 23 (NBV21)

Inleidend orgelspel: Air van J.S. Bach

Woord van welkom / aansteken kaarsen

Zingen: lied 73 vers 1, 2 en 4 (JdH)

2.

Door de kille, kille stromen,
gaan wij naar het Godspaleis;
’t eng’lenlied klinkt uit de verte,
en verkwikt ons op de reis.
refrein

4.

Velen, die wij hier beminden,
zijn ons reeds vooruit gegaan;
straks, vereend met hen voor eeuwig,
zullen w’ ook voor Jezus staan.
refrein

Moment voor persoonlijk gebed

Votum en groet

Zingen: lied 464 (uit Hemelhoog)

2.

O, doe genaad' ervaren
aan 't bevend hart,
en breng het tot bedaren
bij vreugd en smart!
Laat m' aan uw voeten rusten,
mij, hulp'loos kind,
vertrouwen en berusten,
voor d' uitkomst blind!

3.

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
Een terugblik op het leven van mijn vader, door Gerda
Orgelspel: Jesus bleibet meine Freude van J.S. Bach

Tessa en Manon dragen een gedicht voor
Zingen: lied 913 vers 1, 2 en 4 (NLB)

2.

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

4.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Schriftlezing: Matteüs 14: 22-36 (NBV21)
22Meteen

daarna gelastte Hij de leerlingen in de boot te stappen en
alvast vooruit te gaan naar de overkant. Hij zou ook komen nadat Hij
de mensen had weggestuurd. 23Toen Hij hen weggestuurd had, ging
Hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en Hij was
daar helemaal alleen. 24De boot was intussen al vele stadiën van het
vasteland verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de
golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam Hij naar hen
toe, lopend over het water. 26Toen de leerlingen Hem op het water
zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een geest!’ en
schreeuwden het uit van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Houd
moed! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als U het
bent, zeg me dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ 29Hij zei:
‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus
toe. 30Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij
begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ 31Meteen strekte
Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom
heb je getwijfeld?’ 32Toen ze in de boot stapten, ging de wind
liggen. 33De leerlingen wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘U bent
werkelijk Gods Zoon!’ 34Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan
land bij Gennesaret. 35De mensen daar herkenden Hem en maakten zijn
komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek
waren bij Hem. 36Die smeekten Hem alleen maar de zoom van zijn
mantel te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen.

Zingen: lied 256 vers 1, 3 en 4 (JdH)

3.

Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed,
weet, uw Hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen, voor geen geld te koop,
schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.
refrein

4.

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,
wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe,
troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.
refrein

Overdenking

Orgelspel: lied 972 ‘Ruwe stormen mogen woeden’ (JdH)

Dankgebed en voorbeden, te besluiten met het gezamenlijk
bidden van het ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alsook 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 en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen.

Zingen: lied 466 vers 1, 3 en 4 (uit Hemelhoog)

3.

Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirr’ of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet!

4.

Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Wegzending en zegen
Mededelingen uitvaartleider
Orgelspel: lied 140 ‘Ik zie een poort wijd open staan’ (JdH)

