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Orgelspel voor aanvang van de dienst 
 

Bij binnenkomst van het gezin speelt de organist: ‘Abba, Vader, U alleen’. 
 

Aansteken van de kaarsen 
 

Stil gebed 
 

Votum en groet 
 

De organist speelt: Psalm 138 vers 1 en 4 
 

'k Zal met mijn ganse hart Uw eer 

Vermelden, HEER, 

U dank bewijzen; 

'k Zal U in 't midden van de goôn, 

Op hogen toon, 

Met psalmen prijzen; 

Ik zal mij buigen, op Uw eis, 

Naar Uw paleis, 

Het hof der ho - ven, 

En, om Uw gunst en waarheid saâm, 

Uw groten naam 

Eerbiedig loven. 
 

Als ik, omringd door tegenspoed, 

Bezwijken moet, 

Schenkt Gij mij leven; 

Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 

Uw rechterhand 

Zal redding geven. 

De HEER is zo getrouw, als sterk; 

Hij zal Zijn werk 

Voor mij volen - den, 

Verlaat niet wat Uw hand begon, 

O Levensbron, 

Wil bijstand zenden. 
 

Gebed 



Bijdrage door de familie 
 

Wij luisteren naar: ‘Ik zal er zijn’ (Sela) 
 

Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  

Uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig,  U die mij ziet. 
 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 

'Ik ben die Ik ben' is Uw eeuwige Naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige Naam.  

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

Uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 

Uw Naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'. 
 

Schriftlezing: Psalm 57 en Lukas 23 vers 44-48 
 

1Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Richt niet te 

gronde’; toen hij voor Saul vluchtte in de grot. 2Wees mij genadig, o God, 



wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht genomen; ik 

neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de 

rampen voorbij zijn gegaan. 3Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die 

Zijn werk aan mij voltooien zal. 4Hij zal hulp zenden uit de hemel en mij 

verlossen, Hij zal te schande maken wie mij wil opslokken. Sela God zal 

Zijn goedertierenheid en Zijn trouw zenden. 5Mijn ziel verkeert te midden 

van leeuwen, ik lig tussen mensen die verzengen als vuur, 

mensenkinderen van wie de tanden speren en pijlen zijn, en hun tong een 

scherp zwaard. 6Verhef U boven de hemel, o God; Uw eer zij over de hele 

aarde. 7Zij hebben een net gereedgemaakt voor mijn voeten, mijn ziel werd 

neergebogen; zij hebben een kuil voor mij gegraven, maar zij zijn er zelf 

middenin gevallen. Sela 8Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik 

zal zingen, ik zal psalmen zingen. 9Ontwaak, mijn eer, ontwaak, luit en 

harp; ik zal de dageraad doen ontwaken. 10Ik zal U loven onder de volken, 

Heere; ik zal voor U psalmen zingen onder de natiën. 11Want Uw 

goedertierenheid is groot tot aan de hemel, Uw trouw tot de wolken. 
12Verhef U boven de hemel, o God; Uw eer zij over de hele aarde. 
 

44En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de 

aarde tot het negende uur toe. 45En de zon werd verduisterd en het 

voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. 46En Jezus riep met 

luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij 

dat gezegd had, gaf Hij de geest. 47Toen de hoofdman over honderd zag 

wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was 

rechtvaardig. 48En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, 

zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst 

sloegen. 
 

Wij luisteren naar: Psalm 57 (Psalmen voor Nu) 
 

Heb medelijden God, ik kom bij U; 

Onder Uw vleugels kom ik als een kuiken, 

Bescherming zoeken, met mijn ogen dicht 

totdat het veilig is. 
 

Ik reken steeds op God omdat Hij helpt. 

Vanuit de hemel zal Hij antwoord geven 

en wie mij haten worden weggevaagd 

omdat Hij van mij houdt. 



Ik word omsingeld door mijn vijanden 

die uit zijn op mijn bloed zij zijn gewapend. 

Met scherpe tanden met een scherpe tong 

en daarom ben ik bang. 
 

Laat heel de aarde en hemel, Heer, 

voelen hoe sterk U bent. 2x 
 

Ik was er toch nog bijna ingetrapt: 

zij maakten plannen om mij kwijt te raken: 

de kuil, die zij voor mij hadden gemaakt 

die werd hun eigen graf. 
 

Nu weet ik dat ik veilig ben, mijn God. 

Ik maak muziek op alle instrumenten 

die ik kan vinden en ik zing mijn lied 

de hele lange dag. 
 

In dit lied wil ik U bedanken, Heer, 

en alle mensen wil ik laten horen 

hoe groot Uw liefde is, hoe trouw en groot 

Uw liefde is, mijn Heer. 
 

Laat heel de aarde en hemel, Heer, 

voelen hoe sterk U bent. 2x 
 

Meditatie n.a.v. Psalm 57 vers 2 en 3: 

 

Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot U de toevlucht 

genomen; Ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van uw vleugels, tot de 

rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn 

werk aan mij voltooien zal. 
 

Wij luisteren naar: ‘Heer wat een voorrecht’ (Nederland zingt) 
 

Heer, wat een voorrecht 

om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder 

in uw wijngaard te staan, 



samen te dienen, te zien wie U bent, 

want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor 

door U apart is gezet. 

Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 

Samen te strijden in woord en in werk. 

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor 

door U apart is gezet. 

Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 
 

Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

als een volk, dat juist daarvoor 

door U apart is gezet. 

Vol van uw liefde, genade en kracht, 

als een lamp, die nog schijnt in de nacht. 

 

Dankgebed 

 

Wij luisteren naar: ‘Ook voor u’ (Nederland zingt) 
 

Als het donker wordt op deze aarde, 

de avond valt, de dag voorbij. 

Luister stil, ik hoor trompetten klinken, 

hun blijde tonen vermelden Christus komst. 

 

Hij kwam ook voor u op aarde, 

’t licht der wereld kwam ook voor u. 

Hij geeft ook aan u genade, 

’t licht der wereld, halleluja.  



Kom, geloof, volg de ster van Bethlehem, 

kniel voor hem, leg uw leven in zijn hand. 

Hij kwam ook voor u op aarde, 

’t licht der wereld kwam ook voor u. 

 

Als het donker wordt op deze aarde, 

de avond valt, de dag voorbij. 

Luister stil, ik hoor trompetten klinken, 

hun blijde tonen vermelden Christus komst. 

 

Hij kwam ook voor u op aarde, 

’t licht der wereld kwam ook voor u. 

Hij geeft ook aan u genade, 

’t licht der wereld, halleluja. 

 

Kom, geloof, volg de ster van Bethlehem, 

kniel voor hem, leg uw leven in Zijn hand 

 

Hij kwam ook voor u op aarde, 

’t licht der wereld kwam ook voor u. 

Hij geeft ook aan u genade, 

’t licht der wereld, halleluja. 

 

’t Licht der wereld, 

halleluja. 

 

Zegen 

 

Dankwoord 

 

Onder de klanken van ‘Tienduizend redenen’ zal Aart Schuit uitgeleide 

worden gedaan om begraven te worden op begraafplaats ‘Diepenbosch’.  

 

 

 

 

Wilt u bij het verlaten van de kerk een mondkapje dragen en anderhalve meter afstand 

in acht nemen. 



Op de begraafplaats: 

 

 

Graflegging 

 

Bijbellezing  

 

Afsluiten met het ‘Onze Vader’ 

 

 

 

Onze Vader, 

Die in de 

hemelen zijt! 

Uw Naam 

worde 

geheiligd. 

Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk 

in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden 

ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid 

ons niet in 

verzoeking, 

maar verlos 

ons van de 

boze. Want 

van U is het 

Koninkrijk en 

de kracht, en 

de heerlijkheid 

tot in der 

eeuwigheid. 

Amen. 


