Orde van dienst bij de
dankdienst voor het leven van

Arie de Joode
* Woudrichem, 6 september 1937

† Leidschendam, 3 januari 2021

Zoetermeer, 9 januari 2021
Crematorium Meerbloemhof
Voorganger: Annemieke Hartman

Bij binnenkomst klinkt
van Louis Armstrong

What a wonderful world

Woord van welkom, bemoediging en groet
Aansteken van de kaarsen
door de kleinkinderen

Muziek 		Pianospel
door Alide
Als een hert dat verlangt naar water
Heer uw licht en uw liefde schijnen

Woorden ter herinnering
door dochters Sirikit, Alide en Jenny

Muziek			
When The Saints Go Marching In
gezongen door Mahalia Jackson

Woorden ter herinnering
door zwager Bernard Schelhaas

2

Lezing uit de Bijbel
door Antonie en Tinka
Psalm 139 vers 1 - 16
1
Voor de koorleider. Van David, een psalm.
HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten,
3
ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5
U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6
Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.
4

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8
Klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk - u bent daar.
7

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10
ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.
9

Al zei ik: 'Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht, '
12
ook dan zou het duister voor u niet donker zijn de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.
11

U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14
Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
13

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.
15
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Muziek
psalm 139
Uitgevoerd door Kleinkoor Concertino o.l.v. Martin Zonnenberg
Onderstaande vertaling is uitgezocht door Arie.
De versie van psalm 139 die u hoort, is een andere uitvoering.
		
		
		
		
		
		

HEER, U doorgrondt mij, U ontwart
al de geheimen van mijn hart.
U ziet mij thuis en onderweg;
U hoort de woorden die ik zeg.
Waar ik ook ga, ik kom U tegen;
U bent vertrouwd met al mijn wegen.

		
		
		
		
		
		

Geen ogenblik ben ik alleen,
want U bent altijd om mij heen.
Ik, nietig mens, kan er niet bij
dat U uw handen legt op mij.
Ik weet dat U naar mij blijft kijken;
hoe kan ik ooit uw Geest ontwijken?

		
		
		
		
		
		

Al klim ik naar de hemel, HEER,
al lig ik bij de doden neer,
al vlieg ik met het daglicht mee
en woon ik ver voorbij de zee zelfs dan kan niets mij van U scheiden;
uw hand zal mij voortdurend leiden.

		
		
		
		
		
		

Probeer ik ook uit alle macht
mij te verschuilen in de nacht,
verlang ik dat de duisternis
mij opslokt en mijn schuilplaats is dan nog zou mij uw licht beschijnen;
nooit kan ik uit uw zicht verdwijnen.

Overdenking
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Muziek
Laudate Dominum van Mozart
gezongen door jongenssopraan Aksel Rykkvin
Looft nu de Heer, alle naties der aarde,
huldigt de Heer, alle volken rondom.
Omdat hij ons zijn goedheid getoond heeft,
de trouw van de Heer houdt in eeuwigheid stand.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebeden afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de 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 de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen

Woorden ten uitgeleide
Zegen

Iedereen heeft nu de gelegenheid om een laatste groet te brengen.
De familie zal als laatste de aula verlaten.

Ondertussen klinkt
Dit is een morgen
liedboek 216 uitgevoerd door Marius de Boer
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