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Zaterdag 27 februari 2021 om 13.30 uur  
in de Nederlands Gereformeerde kerk te Voorthuizen. 

 

 
Voorganger: ds. Henk van der Velde 

Organiste: Jurriena Dijkema-Mooiweer 
Soliste: Marleen Broekhuizen 

Koster: Ton Luigjes 



Voor en na de dienst worden foto's getoond uit het leven van Arie. 
 
Terwijl Pa wordt binnengebracht door de familie klinkt orgelspel. 
 
De kleinkinderen steken kaarsen aan. 
 
Welkom, votum en groet 
 
Lied: Hemelhoog 40: 1-4, Waar komt mijn hulp vandaan? (Psalm 121) 
 

Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: 
Waar komt mijn hulp vandaan? 
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel, 
Die alles heeft gemaakt. 
 
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken. 
Hij is niet ingedut! 
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap 
Die Israël bewaart. 
 
De HEER bewaart, hij is je schaduw, 
Steeds aan je rechterhand. 
De middagzon, en in de nacht de maan, 
Doen je totaal geen kwaad. 
 
De HEER bewaart je voor al het kwade. 
De HEER bewaart je hart. 
Ga je naar huis, of trek je eropuit: 
God helpt je altijd weer. 

 
Gebed om Gods zegen 
 
Lied: Psalm 103: 1 en 5 
 

Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 



die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 
Herinneringen aan Pa door dochter Ariëtte 
 
Gedicht door kleindochter Juliët 
 
Lied: Gezang 14: 1, 3 en 5 
 

De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waatren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
 



Schriftlezing: Psalm 84 (NBV) 
(gelezen door zoon Gerbrand en kleindochter Lisanne) 
 

1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een 
psalm. 2Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 3Van 
verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en 
mijn lijf roepen om de levende God. 4Zelfs de mus vindt een huis en de 
zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van 
de hemelse machten, mijn koning en mijn God. 5Gelukkig wie wonen in 
uw huis, gedurig mogen zij u loven. sela 6Gelukkig wie bij u hun toevlucht 
zoeken, met in hun hart de wegen naar u. 7Trekken zij door een dal van 
dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen 
neer. 8Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 
9HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, 
God van Jakob. sela 10God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het 
oog op uw gezalfde. 11Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen 
daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten 
der goddelozen. 12Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade 
en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie 
onbevangen op weg gaan. 13HEER van de hemelse machten, gelukkig de 
mens die op u vertrouwt. 

 
Lied: Hemelhoog 23: 1, 3 en 5  
 

Wat hou ik van Uw huis 
Heer van de hemelse legers 
Ik kan zo sterk verlangen naar 
De binnenpleinen van de Heer 
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee 
Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God 
 
Gelukkig wie naar U 
Vol van verlangen op weg zijn 
Zelfs in het dorre bomendal 
Zien zij een bron en regenval 
Gaan zij van zegen tot zegen 
Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad 
 



De Heer beveiligt ons 
Eer en geluk zal Hij geven 
Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd 
Aan mensen, eerlijk onderweg 
Heer van de Hemelse legers 
Gelukkig zijn zij die vertrouwen op U 
Wat hou ik van Uw huis! 

 
Verkondiging 
 
Instrumentaal intermezzo: ‘Air’ van J.S. Bach 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Lied: Hemelhoog 420: 1, 3 en 4 
 

Heer, wijs mij Uw weg 
en leid mij als een kind, 
dat heel de levensweg, 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt, 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol 
en moedig mij weer aan. 
 
Heer, leer mij Uw wil, 
aanvaarden als een kind, 
dat blindelings en stil, 
U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt, 
Uw weg te gaan, 
spreek door Uw Woord en 
Geest mijn hart en leven aan. 
 
Heer toon mij Uw plan; 
maak door Uw Geest bekend, 
hoe ik U dienen kan 
en waarheen U mij zendt. 



Als ik de weg niet weet, 
de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel, 
mijn weg gelopen heeft. 
Toon mij dat Christus, 
mijn weg gelopen heeft. 

 
Zegenbede 
 
Dankwoord namens de familie door dochter Ariëtte 
 
Uitleidend lied: Gezang 392 (vers 1 gezongen, daarna instrumentaal) 
 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 
Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de uitgeleide kun u aansluiten achter de familie en zullen wij ons, zo mogelijk te 
voet, naar de begraafplaats begeven. 
 
Wilt u bij het verlaten van de kerk een mondkapje dragen en anderhalve meter 
afstand in acht nemen.  



Bij het graf spreken we woorden van geloof en eeuwig leven: 
 

Jezus zei:” Ik ben de Opstanding en het Leven;   
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,  
en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.”  
(Johannes 11: 25-26) 

 
We belijden ons geloof met de woorden van de 
Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
We vertrouwen het lichaam van Pa aan Gods aarde toe 
 
We bidden samen 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. 

 
We verlaten het graf na het brengen van een bloemengroet. 
 
De naaste familieleden gaan als laatsten. 



 
 

 


