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Orgelspel voor aanvang van de dienst
Inleidend orgelspel: ‘Ik zal er zijn’
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.
Welkom
Een woord namens de familie
Zingen: ‘De kracht van Uw liefde’ (uit bundel Opwekking 488)
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.
Refrein:
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 dichterbij,
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.
(Refrein)
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
Stil gebed & Votum
Zingen: Gezang 419: 1 en 2 (uit bundel Weerklank)
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Gebed

Schriftlezing: Psalm 107: 1-9
Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor
eeuwig. 2Laten zo spreken wie de HEERE verlost heeft, die Hij verlost
heeft uit de hand van de tegenstanders, 3en die Hij uit de landen
bijeengebracht heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden
en van de zee. 4Er waren er die dwaalden in de woestijn, op een weg door
de wildernis, een stad om te wonen vonden zij niet. 5Zij waren hongerig,
ja, ook dorstig, hun ziel was in hen bezweken. 6Maar toen zij in hun
benauwdheid tot de HEERE riepen, redde Hij hen uit hun angsten. 7Hij
leidde hen op een rechte weg, zodat zij naar een stad konden gaan om te
wonen. 8Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn
wonderen voor de mensenkinderen. 9Want Hij heeft de dorstige ziel
verzadigd en de hongerige ziel met het goede vervuld.
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Zingen: Psalm 107: 1 en 3
Looft, looft den HEER gestadig;
Die Oppermajesteit
Is gunstrijk, zeer genadig,
En goed in eeuwigheid.
Dit zegg' elk, die, gered
Door Hem van slaafse banden,
In vrijheid is gezet
Uit 's weêrpartijders handen.
Hier raakten zij aan 't kwijnen
Door dorst en hongersnood;
Hun ziel leed duizend pijnen
En angsten van den dood.
Doch toen zij, in 't gebed,
Tot Isrels HEER zich wendden,
Heeft hen Zijn arm gered
Uit angsten en ellenden.
Meditatie

Zingen: Psalm 68: 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
Zelfs bij het naad'ren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
Dankgebed en zegenbede
Zingen: Gezang 471: 1 en 3 (uit bundel Weerklank)
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!
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Onder de klanken van ‘Ik zal er zijn’ zal Cees van Veldhuizen uitgeleide
worden gedaan om begraven te worden op ‘Westerveld’ in Terschuur.
‘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.

Na de uitgeleide kunt u de kerk verlaten en zich alvast op eigen gelegenheid
naar begraafplaats ‘Westerveld’ aan de Leemweg in Terschuur begeven.

Op de begraafplaats:

Geloofsbelijdenis
Graflegging
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.

Moment van stil gedenken
Woorden van dank

