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Muziek bij het indragen: Lichtstad met uw paarlen poorten 
 
Welkom / Votum en Groet 
 
Lied: Daar ruist langs de wolken – Joke Buis 
Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam, 
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. 
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet? 
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 
 
Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard, 
want Hij kwam om zalig te maken op aard 
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf, 
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf. 
Kent gij, kent gij, die Jezus niet, 
die om ons te redden, de hemel verliet? 
 
Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof 
en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof. 
O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan, 
dan hieven wij juichend de jubeltoon aan: 
Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer, 
want Gij zijt der mensen en engelen Heer! 
 
Gebed 
 
Bijdrage van de kinderen – Jantine en Dennis 
 

 Tekening gemaakt door Milan  



Lied: Wat de toekomst brengen moge – Arna, Debbie, Hester en Rianne 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 
 

 
 

Tekening gemaakt door Noah, Quinta en Johan 



Bijdrage van de kleinkinderen – Dean, Roy en Ralph 
 

Lezing uit de bijbel: Psalm 27:4 (Bijbel in gewone taal) - Esmee 
Ik vraag aan de Heer maar één ding, meer heb ik niet nodig. 
Ik wil bij hem wonen, elke dag, heel mijn leven. 
Ik wil bij hem zijn in de tempel. Dan zal ik zien hoe goed hij is. 
 

 
 

Tekening gemaakt door Bente 
 
Lezing uit de bijbel: 1 Korinte 13:4-7, 12-13 (Bijbel in gewone taal) - Esmee 
Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe 
goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is: een ander 
niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak 
willen nemen. Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het 
kwaad. 
Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je 
geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. … 
Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. 
Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu 
weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen, 
zoals hij ons nu al kent. 
Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het 
belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. 



Lied: Kracht van Uw liefde - Chesron, Hester, Rianne, Debbie en Arna 
Heer ik kom tot U. Neem mijn hart verander mij. Als ik U ontmoet, vind ik rust bij 
U. Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel 
wijken, voor de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien en Uw liefde voelen diep in 
mij. En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven 
door de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde. 
 
Bijdrage van de achterkleinkinderen – o.l.v. Chesron 
 
Lied: Dank u voor onze opa en oma  
Dank u voor onze opa en oma  
Dank u voor alle liefde Heer  
Dank u dat wij daar mochten komen  
Telkens, keer op keer  
 
Dank u voor onze oma Rie  
Dank u ook voor haar groet ‘A JIE’  
Dank u dat zij zoveel van ons hield  
heel haar leven lang 
 
Dank u voor onze sterke opa  
Dank u voor onze grote held  



Opa je liet ons zo vaak inzien  
Dat ‘t liefde is wat telt  
 
Dank u voor onze grote familie  
Dank u voor alle kind’ren Heer  
Dank u dat wij elkaar nog hebben  
Ook al doet het zeer 
 
Help ons wanneer we moeten missen  
Help ons door deze zware tijd  
Help ons wanneer we moeten huilen  
Troost ons in de pijn  
 
Dank u voor ‘t mooie voorbeeld  
Dat zij voor ieder mogen zijn  
Dank u dat liefde ‘t laatste woord heeft  
En zij nu veilig zijn  
 
Dank u voor alle zegeningen  
Ik tel ze keer op keer 
 
Lezing uit de bijbel: Psalm 27:4 (NBG 1951) - Ralph 
Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het huis des 
Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te 
aanschouwen, en om te onderzoeken in zijn tempel. 
 

 
 

Gemaakt door Arna 



Lezing uit de bijbel: 1 Petrus 5:7 (NBG 1951) - Mike 
Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.  
 
Verkondiging 
 
Lied: Van U zijn alle dingen  
Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 
 
U zal ik eeuwig eren, 
die eeuw'ge goedheid zijt! 
U blijve, Heer der heren, 
geheel mijn hart gewijd. 
Wat kan ik niet ontberen 
wanneer uw hand mij leidt, 
wat vuriger begeren 
dan uwe heerlijkheid! 
 
Gebed – John  
 
Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn – Hester en Rianne 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



Ga met God en Hij zal met je zijn 
bij gevaar, in bange tijden 
over jou Zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten 
in Zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Muziek bij het uitdragen: Eens als de bazuinen klinken 
 
Op de begraafplaats 
-Geloofsbelijdenis  
-Onze Vader 
-Zegen 
-Dankwoord - Bert 
 
We bedanken iedereen die bij deze dienst betrokken was! 
 

 
 

Tekening gemaakt door Morris 

 
 
 
 
 
 
 

Ouderlingen: Rina Lokhorst en 
Gerard Top 

Organist: Frits Top 
Trompettist: Marlijn Messelink 

Koster: Arjan Kamphorst 
 Voorganger: Daniël de Rooij 

 


