
  

 

Liturgie 
 

voor de rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis van 
 

Adriana Johanna van der Elst - Geluk 

 

    
      9 juli 1956                                                 66 jaar                                 19 februari 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op vrijdag 24 februari om 13.30 uur 

in de Hervormde Kerk te Tholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Voorganger: Ds. H.H. de Haan 
Ouderling: Dhr. A.J. Vader 

Organist: Dhr. H. Quist 
 



Wilt u voor aanvang van de rouwdienst uw mobiele telefoon uitschakelen a.u.b. 
 

Aankondiging door begrafenisverzorger 

 
Orgelspel tijdens indragen: ‘Ik bouw op U’ 

 
Votum 

 
Zingen: Psalm 39 : 3 en 5 

 
"O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij; 
Mijn dagen zijn bij U geteld; 
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij; 
Een handbreed is mijn tijd gesteld; 
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit, 
De sterkst' is enkel ijdelheid." 
 
Nu dan, o HEER, wat is 't, dat ik verwacht? 
Mijn hope staat op U alleen. 
Verlos mij, door Uw onweerstaanb're kracht, 
Van al mijn ongerechtigheên, 
En stel mij niet, getrouwe Toeverlaat, 
Den dwazen sterv'ling tot een smaad. 

 
Gebed 

 
Schriftlezing:  
 

Genesis 49 : 1 - 2 en 10 - 18 
 

1. Daarna riep Jakob zijn zonen, en hij zeide: Verzamelt u, en ik zal u 
verkondigen, hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. 

2. Komt samen en hoort, gij, zonen van Jakob! en hoort naar Israel, uw vader. 
 

10. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn 
voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de volken gehoorzaam zijn. 

11. Hij bindt zijn jongen ezel aan den wijnstok; en het veulen zijner ezelin aan 
den edelsten wijnstok; hij wast zijn kleed in den wijn, en zijn mantel in 
wijndruivenbloed. 

12. Hij is roodachtig van ogen door den wijn, en wit van tanden door de melk. 
13. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen en hij zal aan de haven der 

schepen wezen; en zijn zijde zal zijn naar Sidon. 
14. Issaschar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. 



15. Toen hij de rust zag, dat zij goed was, en het land, dat het lustig was, zo boog 
hij zijn schouder om te dragen, en was dienende onder cijns. 

16. Dan zal zijn volk richten, als een der stammen Israels. 
17. Dan zal een slang zijn aan den weg, een adderslang nevens het pad, bijtende 

des paards verzenen, dat zijn rijder achterover valle. 
18. Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE! 
 
Efeze 2 : 1 - 10 
 

1. En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden 
en de zonden; 

2. In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den 
overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen 
der ongehoorzaamheid; 

3. Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de 
begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; 
en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen; 

4. Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij 
ons liefgehad heeft, 

5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met 
Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), 

6. En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in 
Christus Jezus; 

7. Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden 
rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 

8. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het 
is Gods gave; 

9. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 
10. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, 

welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 

 
Zingen: Psalm 27 : 7 
 

Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven 
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, 
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven? 
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. 
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed: 
Hij is getrouw, de bron van alle goed; 
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer; 
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER. 



Meditatie over Genesis 49 : 18 
 

Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE! 

 
Zingen: Psalm 45 : 1 en 7 
 

Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, 
Zal 't schoonste lied van enen Koning zingen; 
Terwijl de Geest mijn gladde tonge drijft; 
Is z' als de pen van een, die vaardig schrijft. 
Beminlijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven, 
Gaat al het schoon der mensen ver te boven; 
Genâ is op Uw lippen uitgestort, 
Dies G' eeuwiglijk van God gezegend wordt. 
 
Straks leidt men haar in statie, uit haar woning, 
In kleding, rijk gestikt, tot haren Koning; 
Zo treedt zij voort met al den maagdenstoet, 
Die haar verzelt, U vrolijk tegemoet. 
Zij zullen blij, geleid met lofgezangen, 
De vreugde voên, die afstraalt van haar wangen, 
Tot zij, daar elk gewaagt van haren lof, 
Ter bruiloft treên in 't koninklijke hof. 

 
Dankgebed 

 
Zegenbede 

 
Orgelspel: Psalm 121 

 
Mededelingen door begrafenisverzorger 

 
Orgelspel tijdens uitdragen: ‘Wat de toekomst brenge moge’ 

 
 

De begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats aan de  
Prins Bernhardstraat te Tholen. Na de begrafenis zal de plechtigheid  

worden afgesloten in de kerk en is er gelegenheid tot condoleren. 

 
Begrafenisverzorging Dorst 


