
                                                     

Liturgie voor de rouwdienst voorafgaand aan de 

begrafenis van 

 

Pieter Gerardus van den Bogert 
- Piet - 

 
Echtgenoot van Johanna Catharina van den Bogert-Krijgh 

 
 

Overleden in de leeftijd van 92 jaar 

 

 
 

Vrijdag 10 december 2021 om 13.30 uur in de 
Hervormde Kerk te Well 

 
Voorganger:  ds. Daniël Maassen van den Brink 
Organist:  mw. Janneke Bragt 



1 

• Inleidend orgelspel: “Wat de toekomst 
brengen moge” (Bundel ’38 gezang 300A) 

 
 

• Bemoediging en groet 
 

• Inleidend woord 
 
 

• We zingen: “Blijf bij mij, Heer” (Bundel ’38 
gezang 282) 

4. Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt, 
tranen en leed zijn zonder bitterheid. 
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer? 
Meer dan verwinnaar blijf ik in den Heer. 
 
5. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog, 
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog! 
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij: 
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij! 
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• Persoonlijke herinnering door de familie 
 
 

• Gebed 
 
 

• 1e Bijbellezing: Psalm 121 (NBV) 
 

1 Een Pelgrimslied. 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
2 Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 

3 Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4 Nee, hij sluimert niet, 
hij slaap niet, 
de wachter van Israël. 
 

5 De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
6 overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
 

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 
8 de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
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• 2e Bijbellezing: Filippenzen 4:4-7 (NBV) 
 
4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg het u 
nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u 
kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u 
nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal 
de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 
  
 

• We zingen: Psalm 121 (berijming ’67) 
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2. Uw wankle voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 
 
3. De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4. De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 
 

• Overdenking 
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• We zingen: “Wat God doet, dat is 
welgedaan” (Bundel ’38 gezang 186) 

5. Wat God doet, dat is welgedaan, 
zijn trouw blijft mij ten hoede. 
Zijn liefde doet geen kwaad ontstaan, 
’t werkt alles mee ten goede. 
Als God mij leidt, 
zal ‘k wel bereid 
mijn hoogst en reinst verlangen 
in d’ eeuwigheid ontvangen. 
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• Dankgebed en voorbeden 
 
 

• We zingen: “’k Wil U, o God, mijn dank 
betalen” (Bundel ’38 gezang 280) 
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3. Dank Vader, dank voor die genade, 
die ik als zondaar niet verdien; 
sloegt Gij naar ’t recht mijn zonden gade, 
waar zou ik uwen toorn ontvliên? 
Maar ik behoef niet meer te vrezen: 
Gij spreekt mij vrij om Jezus’ bloed; 
dit zal ’t verslagen hart genezen, 
en vrede schenken aan ’t gemoed. 
 
5. Ik weet, aan wien ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht. 
Ik ken de rots, waarop ik bouwe: 
hij faalt niet, die uw heil verwacht. 
Eens aan den avond van mijn leven 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elken dag, mij hier gegeven. 
U hoger, reiner loflied toe. 
 
 

• Wegzending en zegen 
 
 

• Uitleidend orgelspel: “Abba, Vader” 
(Hemelhoog 627) 


