Afscheidsdienst Maurijn Gerard van der Does
18 mei 1934 - 27 november 2018

Voorganger: ds. Joost Röselaers
Organist: Erik Visser
Klarinetist: Dirk van der Niet
Pianist : Lou de Boer

Binnenkomst
Het orgel speelt, Johann Pachelbel; ‘Was Gott tut das ist wohlgetan’.

Woord van Welkom
Kaarsen worden aangestoken door de drie kleinkinderen, en door Rebecca en
Daniël.
Lied: De dag door Uwe gunst ontvangen (248)
Tekst John Ellerton
mel: St.Clement

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

4. Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd´ en majesteit.

3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Gebed
Lezing: Prediker 3
Klarinet en piano: Andantino con moto, deel 1 uit Fantasiestücke opus 43
van Niels Gade.
Overdenking
Lied: Neem mijn leven laat het Heer (912)
Tekst F.R.Havergal
mel: J.H.Knecht

2. Neem mijn handen, maak ze
sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

4. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Bijdrage van de kleinkinderen van Maurijn
. Jona
. Pien
. Noor speelt piano: “Catch a star” van Kathleen Massoud.
Sabine jr. van der Does
Orgelspel; Menuet in G uit Orgelconcert in g, op 7, no 5 HWV 310
van G.F.Händel.
Pieter van der Does
Sabine van der Does-Kemper
Gebeden
Klarinet en piano; andante un poco adagio, deel 2 uit Sonate opus 120 nr.1
van Johannes Brahms

Bij de dood

Zegen

Lied: A Toi la gloire

tekst H.Jongerius
mel: G.F.Händel

2. Vois-Le paraître !
C'est Lui, c'est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître
Oh ! ne doute plus !
Sois dans l'allégresse,
Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse
Que Christ est vainqueur.

3. Craindrais-je encore ?
Il vit à jamais,
Celui que j'adore,
Le Prince de Paix ;
Il est ma victoire,
Mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire.
Non, je ne crains rien !

Refrain :
À Toi la gloire,
Ô Ressuscité !
À Toi la victoire,
Pour l’éternité !

Refrain :
À Toi la gloire,
Ô Ressuscité !
À Toi la victoire,
Pour l’éternité !

