DANKDIENST VOOR HET LEVEN
van

Jacobus Pieter van der Stoel
echtgenoot van

BINNENDRAGEN onder orgelspel

J.S. Bach: Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, BWV 651

BEGINWOORDEN

IN MEMORIAM

Gerrie Roest

- namens de kinderen
- namens de kleinkinderen
ORGELSPEL

J.S. Bach: Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ, BWV 639
(Tekst:

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ,
ich bitt, erhör mein Klagen:
Verleih mir Gnad zu dieser Frist,
lass mich doch nicht verzagen.
Den rechten Glauben, Herr, ich meyn,
den wollest du mir geben,
dir zu leben, mein'n Nächsten nütz zu seyn,
dein Wort zu halten eben.)

6 juli 1914

18 november 2006

Leiderdorp

Geldrop

- Arie van der Stoel
- Alex Mulder

Zaterdag 25 november 2006 om 11.00 uur
in ‘t Kruispunt

PROTESTANTSE GEMEENTE te GELDROP-MIERLO

AANSTEKEN VAN DE KAARSEN
STILTE

BEMOEDIGING
v

onze hulp in de naam van de Heer

a

die hemel en aarde gemaakt heeft

GROET
v

genade met u en vrede

v.:

... ... ... ... ... ... ...
... die een vreugde aan het licht heeft gebracht
die nooit meer zal vergaan.

a.:

LIED

Amen

Gezang 95

van God onze Vader

1 Nu bidden wij met ootmoed en ontzag

al de dagen van uw leven en tot in eeuwigheid

in hemel en op aarde aanzijn gaf,

van Christus onze Heer
a

GEBED

amen

de Vader aan, wiens naam aan elk geslacht
dat, naar zijn heerlijk wezen,

Hij ons de kracht des Heiligen Geestes geve

LIED

en de Messias bij ons intrek neme.
Psalm 84, 1. 2.

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,
het huis waar Gij uw naam en eer

Zijn liefde is de grondslag van ons leven,
de oorsprong van ons hart.

hebt laten wonen bij de mensen.

2 Dan zullen wij met alle heilgen saam

Hoe brand ik van verlangen om

in 't morgenlicht op hoge tinnen staan

Wat zou mijn hart nog liever wensen

Gods heil doormeten mogen.

die leven zijt en leven doet.

al gaat zij verre het verstand te boven.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft

in Gods verheven naam.

De mus, de zwaluw vindt een woning.

die verder gaat dan al ons bidden reikt

Mij is een schuilplaats toebereid

zij heerlijkheid en glorie

Heil hen die toeven aan uw hof

in elk geslacht dat van zijn naam zal horen,

te komen in uw heiligdom.

dan dat het juichend U ontmoet

beschermt en koestert al wat leeft.
Haar jongen zijn in veiligheid.

in het paleis van U, mijn Koning.
en steeds zich wijden aan uw lof.

en hoogte en diepte, lengte en breedte van
Dan kennen wij de liefde uit den hoge,
Wij zullen tot de volle wasdom komen

3 Hem nu die in ons werkt en ons geleidt,
en meer is dan ons diepste denken peilt,
in de gemeente die Hij heeft verkoren,
door Jezus Christus, nu gelijk tevoren
en tot in eeuwigheid.

SCHRIFTLEZING

psalm 84

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.

11 Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,

Van de Korachieten, een psalm.

zijn weldaden weigert hij niet

HEER van de hemelse machten.

12 HEER van de hemelse machten,

Hoe lieflijk is uw woning,

2 Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.

3 Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest

waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.

4 Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven. sela

aan wie onbevangen op weg gaan.
gelukkig de mens die op u vertrouwt.

ORGELSPEL
J.S. Bach: Wenn wir in höchsten Nöten sein, BWV 641
(Tekst:

Wenn wir in höchsten Nöten sein
und wissen nicht, wo aus noch ein,
und finden weder Hilf noch Rat,
ob wir gleich sorgen früh und spät,
so ist dies unser Trost allein,
dass wir zusammen insgemein
dich anrufen, o treuer Gott,
um Rettung aus der Angst und Not.)

5 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.

6 Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.

7 Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.

8 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob. sela

9 God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
10 Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,

beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

Openbaring 21, 1-5

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en
de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel
neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft
gemaakt voor haar man en hem opwacht.

3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats
is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en
God zelf zal als hun God bij hen zijn.

4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn,
geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is
voorbij.’

5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’

LIED

Gezang 305

LIED

Gezang 19

1 Waar God de Heer zijn schreden zet

1 Uit angst en nood stijgt mijn gebed.

weer in het licht geheven.

Wanneer Gij op ons falen let,

wordt aan het volk dat Hem verwacht

Maar in uw eindeloos geduld

Zijn Geest weerstaat de valse schijn

en zegent die U vrezen.

van 's Vaders grote daden.

2 Ik hoop op God de Heer en wacht

te allen tijd gerust en stil

Al loopt het naar de middernacht,

2 O Heer, uw onweerstaanbaar woord

Mijn hart is in de donkerheid

wat mensen ook verzinnen.

een wachter op de morgen.

mochten wij door geloof alleen

3 Hoop, Israël, op God de Heer

Gij hebt de vaderen bevrijd

Want Hij verlaat u nimmermeer,

naar 't land van melk en honing.

Hij leidt u door de woestenij

opdat het door de wereldnacht

van ongerechtigheden.

daar wordt de mens, van dwang gered,
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
de ware troost gegeven.

en schrijft in harten het geheim
Zo leven wij om Christus' wil
alleen van zijn genade.

drijft rusteloos de eeuwen voort

En waar de weg onvindbaar scheen
de tocht opnieuw beginnen.

en uit het diensthuis uitgeleid
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
de weg vindt naar uw woning.
OVERWEGING
STILTE

O Heer, wil naar mij horen!
zijn wij, o God, verloren.

delgt Gij de menselijke schuld

het woord dat Hij zal spreken.
ik volg zijn heilig teken.

een wachter die het licht verbeidt,

die rijk is aan genade.

al kiest gij ook ten kwade.

en maakt gans Israël eens vrij

DE GEBEDEN
v

... ... ... ... ... ... ...

STIL GEBED

... ... ... ... ... ... ...

v

... ... ... ... ... ... ...

Zegen ons en draag ons door de tijd,

en wij bidden: Eeuwige god, herinner u zijn naam

a

AMEN

en waarin hij gekend wordt ook nu hij is gestorven

LIED

psalm 79, 5

zo zeggen wij door Jezus Christus onze Heer

die hij van mensen heeft ontvangen

de naam geschreven in de palm van uw hand.

5 O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,

wij zijn de schapen die uw roepstem horen,

a

AMEN

v

Als teken van het geloof

Gij, onze herder, zult ons veilig leiden

zegen ik dit dode lichaam

aan stille waatren en in groene weiden.

in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest.

Geslacht meldt aan geslacht / uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.

v

Zo gaat een blinkend spoor / van lof de eeuwen door.

Laat ons gaan in vrede
om hem die we vandaag voor het laatst in ons midden hebben

Wij prijzen uw genade.

weg te dragen naar het graf.
Wij geven hem uit handen

ABSOUTE
v

dat wij in leven en sterven met God verbonden zijn

en leggen hem

Om de laatste eer te brengen aan deze mens,
staan we hier rondom het dode lichaam

a

in de handen van de levende God.
NIEMAND LEEFT VOOR ZICHZELF

dat ons van hem is overgebleven.

NIEMAND STERFT VOOR ZICHZELF

en wij spreken uit, in tastend geloof

HEM BEHOREN WIJ TOE

Wij houden onze ogen gericht op Jezus Christus

WIJ LEVEN EN STERVEN VOOR GOD ONZE HEER

dat dit het einde niet is

dat onze God een God van levenden is.
Meer dan zijn lichaam is ons de naam
van deze mens gebleven,

de naam die bij de doop aan hem gegeven is
toen zijn naam werd verbonden met de naam
van de levende God,

met eerbied en genegenheid
PIETER

Sigfrid Karg-Elert:

Herzlich lieb hab’ ich Dich, o Herr
(slotkoraal Johannespassion)
(Tekst:

We noemen die naam nog één maal
JACOBUS

UITDRAGEN onder orgelspel

VAN

DER

STOEL

Ach Herr, lass dein lieb Engelein
am letzten End die Seele mein
in Abrahams Schoss tragen.
Den Leib in seinen Kämmerlein
gar sanft ohn' ein'ge Qual und Pein

ruhn bis zum jüngsten Tage.
Alsdann von Tod errette mich,
dass meine Augen sehen dich
in aller Freud' o Gottessohn,
mein Heiland und mein Gnadenthron.
Herr Jesu Christ, erhöre mich, erhöre mich;
ich will dich preisen ewiglich.)

Voor wie ter plaatse niet bekend is ligt er bij de uitgang
een plattegrond gereed waarop de weg
naar de begraafplaats is aangegeven

OP DE BEGRAAFPLAATS

DALEN VAN DE KIST

Zo vertrouwen wij het lichaam van Jaap van der Stoel toe aan de aarde
zoals het zaad gezaaid wordt voor de oogst.
Aarde tot aarde
stof tot stof
as tot as

In de vaste hoop op het nieuwe leven

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
HET GEBED VAN DE HEER
a

Uw koninkrijk kome

Hier staan wij om afstand te doen van een geliefde

Uw wil geschiede

hier zaaien wij het lichaam van een mensenkind in de aarde

op aarde zoals in de hemel.

en dekken het toe -

Geef ons heden ons dagelijks brood

Moge de warmte van Gods liefde ooit dit leven weer wekken

en vergeef ons onze schulden

en het uitroepen als nieuw.

zoals wij onze schuldenaars vergeven

Moge God dit leven gedenken en de naam

en leid ons niet in verzoeking

van Jaap van der Stoel

maar verlos ons van de boze.

verzamelen bij de namen van Zijn getrouwen.

Want van u is het koninkrijk

En wij houden voor ogen

en de kracht

Jezus Christus, de eerste van ons allen

en de heerlijkheid

die nu al God kent van aangezicht tot aangezicht.
In Hem leven wij, in Hem sterven wij.

In Hem die gesproken heeft: "Ik ben de opstanding en het leven

ZEGEN
v

wie in mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven

in eeuwigheid .

Amen

De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God

en de gemeenschap van de Heilige Geest

en een ieder die leeft en gelooft in Mij
zal in eeuwigheid niet sterven."

die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd

WOORD VAN AFSTAND-DOEN EN TOEVERTROUWEN

Hij, groeide het donker te boven als een belofte voor ons allen.

Onze Vader

is met u allen.
a

Amen

Na afloop van de begrafenis

bent u van harte welkom in ’t Kruispunt
waar gelegenheid is voor persoonlijk condoleren.
Voor koffie en broodjes wordt gezorgd

IN DEZE DIENST WAS
voorganger

ds. Jan-Hendrik Kip

organist

Ewald Kooiman

ouderling

Jaap van der Veer

