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Bodegraven, Dorpskerk 
Zondag 22 juli 2012 avonddienst.  
Schriftlezing, Genesis 23: 17-20 | Johannes 19: 38-20: 1| HSV 
Waarom noemen wij een begraafplaats kerkhof 
 
Orde van dienst: 
 
Votum:  

Onze hulp  
Is in de Naam des Heeren 
Die hemel en aarde geschapen heeft 
Die trouw houdt tot in Eeuwigheid 
En die niet varen laat 
De werken van Zijn handen 

& Groet: 
Genade zij u  
En vrede van God de Vader 
Van Jezus Christus de Zoon 
In de gemeenschap met de Heilige Geest 
Amen 

 
Zingen Psalm 105: 3 en 4 

3 Vraagt naar den HEER' en Zijne sterkte, 
Naar Hem, die al uw heil bewerkte. 
Zoekt dagelijks Zijn aangezicht, 
Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, 
Aan Zijn doorluchte wonderdaan; 
En wilt Zijn straffen gadeslaan. 
 
4 Gij volk, uit Abraham gesproten, 
Dat zoveel gunsten hebt genoten, 
Gij Jakobs kind'ren', die de HEER' 
Heeft uitverkoren, meldt Zijn eer. 
De HEER' is onze God, die d' aard' 
Alom door Zijn gericht vervaart. 

 
Belijden wij nu het christelijk geloof 
Met de Kerk zoals er geteld wordt 
Als in Israël ingelijfd. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen Psalm 117  

Loof, loof den HEER', gij heidendom! 
Gij volken, prijst Zijn Naam alom. 
Zijn goedheid is, in nood en dood, 
Voor ons, Zijn volk, oneindig groot; 
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Zijn waarheid wankelt nimmermeer. 
Zingt, Hallelujah, zingt Zijn eer! 

 
Gebed 
 
Schriftlezingen 
1e lezing Genesis 23: 17-20 

17 Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot 
die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom de grot,  
18 over op Abraham als zijn eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van 
allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. 
19 Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, 
tegenover Mamre – het tegenwoordige Hebron – in het land Kanaän. 
20 Zo ging de akker met de grot die daarop gelegen is als een eigen graf over van 
de Hethietenop Abraham. 

 
2e lezing Johannes 19: 38- 20:1 

38 En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in het 
geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen; 
en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. 
39 En Nicodemus (die eerst 's nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een 
mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. 
40 Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de 
specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. 
41 En er was bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw graf, 
waarin nog nooit iemand gelegd was. 
42 Daar nu legden zij Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij 
was. 
20: 1En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker 
was, naar het graf, en zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. 

 
Zingen Psalm 56: 4 en 5 OB 

4 Gij weet, o God, hoe 'k zwerven moet op aard'; 
Mijn tranen hebt g' in Uwe fles vergaard. 
Is hun getal niet in Uw boek bewaard, 
Niet op Uw rol geschreven? 
Gewis, dan zal mijn wreevle vijand beven, 
En, als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. 
Dit weet ik vast; God zal mij nooit begeven; 
Niets maakt mijn ziel vervaard. 
 
5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord; 
Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord. 
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord; 
Wat stervling zou mij schenden? 
Ik heb beloofd, wanneer g' in mijn ellenden 
Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden; 
Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
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Door ijver aangespoord. 
 
Preek 
 
Zingen Psalm 30: 1 en 3 OB 

1 Ik zal met hart en mond, o HEER', 
Uw Naam verhogen en Uw eer, 
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt, 
Mij optrokt uit den diepsten nood; 
Zodat de vijand in mijn lijden 
Zich over mij niet mocht verblijden. 
 
2 Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht, 
Genezen, en mijn smart verzacht! 
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd, 
Als uit het graf weer opgevoerd. 
Gij hebt het leven mij geschonken; 
Ik ben niet in den kuil gezonken 

 
Inzamelingen van de gaven 
 
Dankgebed 
 
Zingen Psalm 66: 3 en 4 

3 God baande door de woeste baren 
En brede stromen ons een pad; 
Daar rees Zijn lof op stem en snaren, 
Nadat Hij ons beveiligd had. 
Hij zal eeuw uit eeuw in regeren; 
Zijn oog bewaakt het heidendom; 
Hij zal d' afvalligen verneren; 
Hij keert hun trots' ontwerpen om. 
 
4 Looft, looft den HEER' der legerscharen, 
O volken, heft een lofzang aan; 
Hij wil ons in het leven sparen, 
Ons hoeden op de steilste paan, 
Voor wanklen onzen voet bevrijden. 
Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, 
En ons gelouterd door het lijden, 
Gelijk het zilver wordt beproefd. 

 
Zegen 


