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7 werken van Barmhartigheid #6 40dagen:  
de doden begraven
Zondag 28 maart

Bijbellezing: Matteüs 25:35 , Tobit 2:7  

Voorganger: Ds. F. van Helden

Als voorbeeld van trouwe vervulling van dit werk van

barmhartigheid wordt ons Tobit voorgesteld. Wanneer hij, tijdens  
de Babylonische gevangenschap, de lijken van zijn volksgenoten  
langs de weg zag liggen, nam hij ze op, verborg ze in zijn woning,  
om ze ’s nachts heimelijk te begraven (Tob 1,16-20).
Wie Mattheüs 25 leest komt dit werk van barmhartigheid niet  
tegen. Toch is het al snel een van de werken geworden. Het  
begraven van de doden is net zo’n plicht is als iemand te eten  
geven: het niet doen is geen optie. Het goed begraven van de  
doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jakob  
laat zijn zonen zweren dat ze zijn lichaam meenemen als ze uit  
Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite  
om Jezus goed te begraven.



Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die  
manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van  
de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent  
ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van  
de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor  
onze doden. Ze zijn ons

voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het  
nieuwe leven.



Invoegen filmpje aansteken kaars

Stuur ook een filmpje op van het aansteken van een kaars  
beamer@hofkerk-delft.nl

Ontmoeten

Muziek

• Mededelingen

• De kaarsen worden aangestoken  
Moment van stilte

Er is ook gelegenheid om thuis een kaars aan te steken

mailto:beamer@hofkerk-delft.nl


• Bemoediging en groet

Onze hulp is de naam van de HEER,  
die hemel en aarde gemaakt heeft  
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en nooit loslaat wat Zijn hand eens begon

Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van onze Heer Jezus Christus

AMEN



1 Hef op uw hoofden, poorten wijd!  
Wie ishet, die hier binnen rijdt?  
Begroet Hem, Heer der heerlijkheid  
en Heiland vol barmhartigheid!
Hij geeft de wereld 't leven weer.

Juicht blijde, zingt uw God ter eer,  
looft Hem, die sterk van daad
de deuren binnen gaat.

 Zingen / muziek - Hef op uw hoofden poortenwijd
Liedboek 2013, 435; 1, 2

Lezen met Orgel/piano



2 Rechtvaardigheid is zijn bestel,  
zachtmoedigheid zijn metgezel.
Hij draagt een kroon van heiligheid,  
een scepter van barmhartigheid.
Hij maakt ons vrij, de angst verdwijnt,

Juicht, nu die Heiland ons verschijnt;  
door Hem geschiedt Gods raad,
zijn heerschappij bestaat!





De  doden
begraven

Zeven keer barmhartigheid





Kyrië gebed

Om de  
nood  

van de 
wereld



 When the saints – BruceSpringsteen Opname youtube

We are all traveling in the footsteps  
Of those that'd come before
And we'll all be reunited

On that new and sunlit shore

When the saints go marching in  
When the saints go marching in  
Lord, how I want be in that number  
When the saints go marching in

And when the sun refuses to shine  
When the sun refuses to shine
Lord, how I want to be in that number

Oh when the trumpet sounds its call  
When the trumpet sounds its call  
Lord, how I want to be in that number  
When the trumpet sounds its call

When the saints go marching in  
When the saints go marching in  
Lord, how I want be in that number  
When the saints go marching in

Now some say this world of trouble  
Is the only one we'll ever see
But I'm waiting for that morning

When the new world is revealed  
Oh when the new world is revealed  
Oh when the new world is revealed
Yeah I want to be there on that morning

When the new world is revealed

When the saints go marching in  
When the saints go marching in  
Lord, how I want be in that number  
When the saints go marching in

When the saints go marching in  
When the saints go marching in  
Lord, how I want be in that number  
When the saints go marching in









 Zingen / muziek – De werken vanbarmhartigheid
Liederen ter bemoediging 34, melodie Ps. 134

1. De werken van barmhartigheid,  
ze zijn voor eeuwig en altijd
de stappen die ons leiden tot

het helend koninkrijk van God.

Wanneer het leven is volbracht,  
leg dan met eerbied en ontzag  
de doden in de aarde neer,
als Gods beminden, tot Gods eer.

9 Wij stellen tot in deze tijd  
tekenen van barmhartigheid  
opdat de wereld blijvend merkt
dat God door mensen handen werkt

Lezen en piano/orgel



Gebed bij openen van de bijbel



 Tobit  1: 16-20
NBV Lector

16In de jaren van Salmanassars koningschap was ik  
mijn volksgenoten vaak tot steun; 17ik deelde mijn  
voedsel met wie honger leed, mijn kleding met wie  
geen kleren had, en als ik zag dat het lichaam van een  
gestorven Israëliet buiten de muren van Nineve was  
gegooid, begroef ik het. 18Ik begroef ook de  
slachtoffers die Sanherib na zijn terugtocht uit Judea  
had gemaakt. Als straf voor zijn godslasterlijk gedrag  
had de koning van de hemel hem namelijk uit Judea  
verjaagd, en in zijn woede daarover doodde Sanherib  
na zijn terugtocht talloze Israëlieten. Ik haalde hun  
lichamen heimelijk weg en begroef ze. Sanherib liet  
naar de lichamen zoeken, echter zonder resultaat.



19Maar iemand uit Nineve vertelde de koning dat ik het  
was die ze begraven had. Eerst hield ik me schuil,  
maar toen ik te weten kwam dat de koning naar me op  
zoek was omdat hij me ter dood wilde laten brengen,  
werd ik zo bang dat ik op de vlucht sloeg. 20Al mijn  
bezittingen werden in beslag genomen en vervielen  
aan het rijk, alles wat ik had. Het enige wat me nog  
restte waren mijn vrouw Anna en mijn zoon Tobias.



 Heer, als de dag voor de duisterniszwicht Lezen met piano-orgel

Heer, als de dag voor de duisternis zwicht  
dan sluit ik zijn ogen en zoek uw licht.
Open voor hem straks die schitterende dag,

die hij vol van belofte verwachten mag.

Heer, als de dag voor de duisternis zwicht  
dan sluit ik haar ogen en zoek uw licht.
Wees met uw liefde en glans haar nabij.

Draag haar, Heer, door de nacht  
aan het donker voorbij.



 Genesis 49:  29 – 50:3, 7-13
NBV

Toen gaf Jakob zijn zonen de volgende opdracht: ‘Als  
ik straks met mijn voorouders verenigd word, begraaf  
me dan bij hen in de grot op het land van de Hethiet  
Efron, 30in de grot op de akker in Machpela, dicht bij  
Mamre, in Kanaän, de akker die Abraham van Efron  
heeft gekocht omdat hij daar een eigen graf wilde  
hebben. 31Daar zijn Abraham en zijn vrouw Sara  
begraven, daar zijn Isaak en Rebekka begraven, en  
daar heb ik Lea begraven. 32Het stuk land waarop die  
grot ligt, is van de Hethieten gekocht.’ 33Na zijn zonen  
deze opdracht te hebben gegeven trok Jakob zijn  
voeten weer op het bed. Toen blies hij de laatste adem  
uit en werd hij verenigd met zijn voorouders.



1Jozef boog zich over zijn vader heen en kuste huilend  
zijn gezicht. 2Hij droeg de artsen die hij in dienst had  
op om zijn vader te balsemen, en zij deden wat hij hun  
opdroeg. 3Het balsemen van Israël duurde veertig  
dagen (zo lang duurt een balseming), en de  
Egyptenaren beweenden hem zeventig dagen.
….

7Zo ging Jozef op reis om zijn vader te begraven. Veel  
dienaren van de farao gingen met hem mee, alle  
hovelingen en alle andere vooraanstaanden van  
Egypte, 8en verder Jozefs hele gezin, zijn broers en  
alle andere familieleden; alleen de kinderen en de  
schapen, geiten en runderen lieten ze in Gosen  
achter. 9Er gingen ook wagens en ruiters mee, een  
zeer indrukwekkende stoet.



10Bij Goren-Haätad aangekomen, ten oosten van de  
Jordaan, hieven ze een lange, aangrijpende  
rouwklacht aan. Zeven dagen lang liet Jozef om zijn  
vader treuren. 11Toen de Kanaänieten die in die streek  
woonden het rouwbetoon in Goren-Haätad zagen,  
zeiden ze: ‘De Egyptenaren zijn in diepe rouw!’  
Daarom wordt die plaats, die ten oosten van de  
Jordaan ligt, ook wel Abel-Misraïm genoemd.
12Israëls zonen deden wat hun vader hun had  
opgedragen: 13ze brachten hem naar Kanaän en  
begroeven hem in de grot op de akker in Machpela,  
dicht bij Mamre, op het stuk land dat Abraham van de  
Hethiet Efron had gekocht omdat hij een eigen graf
wilde hebben.



 Testament - Bram Vermeulen



 Matteus 28:  57-61
NBV

57Toen de avond gevallen was, arriveerde er een  
rijke man die uit Arimatea afkomstig was. Hij heette  
Josef en was ook een leerling van Jezus  
geworden. 58Hij meldde zich bij Pilatus en vroeg  
hem om het lichaam van Jezus. Hierop gaf Pilatus  
bevel het aan hem af te staan. 59Josef nam het  
lichaam mee, wikkelde het in zuiver linnen 60en  
legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf  
had laten uithouwen. Toen rolde hij een grote  
steen voor de ingang van het graf en vertrok.



Die ons schiep
Liedboek 2013, 266 Lezen en piano/orgel

Die ons schiep, en ook nu nog
als hier de nacht ons overmant
houdt in de holte van uw hand,
die ons zoekt in het duister,

die ons de dag hebt toegezegd,
spreek in de stilte tot uw knecht.

Die ons hoedt in uw schaduw,  
onder uw vleugels toegedekt,  
liefde, die ons tot leven wekt,  
ken ons hart, zo onrustig,

vol van zichzelf is het verblind,  
totdat het rust in U weer vindt.



Kom tot ons  
als de morgen.  
Ga over ons op  
als het licht.
Zegen ons met uw aangezicht.



Overdenking



 In Paradisum - Fauré Opname Youtube



 Gedicht Gedicht Caroline, live



Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.

Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij
onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het koninkrijk  
en de kracht
en de heerlijkheid

in eeuwigheid.  
Amen.

Dank- en voorbeden
afgesloten met een stil persoonlijk gebed en het Onze Vader



Samen delen

• Toelichting bij collectes

1. Diaconie: Bezinningsactie

2. Pastoraat en eredienst

- U kunt uw gift overmaken naar de Diaconie Prot Gem Delft

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

o.v.v. Collectes van zondag dd-mm-2020
(bijv. ‘1. Kerkinactie’, of ‘2. Pastoraat en Eredienst’).
- Of via de website www.pgdelft.nl Geldzaken/collectes/

- Of met de app www.appostel.nl/
- Of begin thuis een spaardoosje en maak later uw geld over

http://www.pgdelft.nl/
http://www.appostel.nl/


Dia’s bij bezinningsactie



God zal met je mee gaan
Opname Youtube

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.



Zó zegene u de almachtige God,-

vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid. Amen.

De Heer zij vóór u,

De Heer zij áchter u,

De Heer zij ónder u,

De Heer zij ín u,

De Heer zij óm u héén,

De Heer zij bóven u,

om u de juiste weg te wijzen.

om u in de armen te sluiten

en om u te beschermen voor gevaar.

om u op te vangen als u dreigt te vallen.

om u te troosten wanneer u verdriet hebt.

als een beschermende muur,  
als anderen over u heen vallen.

om u te zegenen.

Zegen


