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Orgelspel voor aanvang van de dienst 

 

Inleidend orgelspel bij binnenkomst: ‘Vaste Rots van mijn behoud’ 

 

Vaste Rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op uw trouw, 

laat mij rusten in uw schauw, 

waar het bloed, door U gestort, 

mij de bron des levens wordt. 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Welkom  

 

Voorlezen van het bericht van overlijden 

 

Bemoediging en groet 

 

De organist speelt: ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’  

 

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 

Verlos mij van mijn bange pijn! 

Zie, heel mijn hart staat voor U open 

en wil, o Heer, uw tempel zijn. 

O Gij, wien aarde en hemel zingen, 

verkwik mij met uw heilige gloed. 

Kom met uw zachte glans doordringen, 

o zon van liefde, mijn gemoed! 

 

Vervul, o Heiland, het verlangen,  

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  

Ik wil in ootmoed U ontvangen,  

mijn ziel en zinnen zijn bereid.  

Blijf in uw liefde mij bewaren,  

waar om mij heen de wereld woedt.  

O, mocht ik uwe troost ervaren:  

doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 



Gebed 

 

Woorden van de familie  

 

Luisterlied: ‘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’. 

 

 



Uit de Bijbel: Jesaja 43:1-7 

 

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: 

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je 

bent van mij! 2Moet je door het water gaan – ik ben bij je; of door rivieren 

– je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan – het zal je niet 

verteren, de vlammen zullen je niet verschroeien. 3Want ik, de HEER, ben 

je God, de Heilige van Israël, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, 

Nubië en Seba ruil ik in tegen jou. 4Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo 

waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in ruil voor 

jou, ja alle volken om jou te behouden. 5Wees niet bang, want ik ben bij je. 

Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen breng ik jullie 

bijeen. 6Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat 

los! Breng mijn zonen terug van verre, mijn dochters van de einden der 

aarde, 7allen over wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van 

mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. 

 

De organist speelt: ‘Daar ruist langs de wolken’  

 

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! 

 

Overdenking 

 

Orgelimprovisatie 

 

Luisterlied: ‘Zoeken naar licht’ (Joke Buijs) 

 

Zoekend naar licht hier in het duister, 

zoeken wij U, waarheid en kracht. 

Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 

schijn in de donkere nacht. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 

zoekend naar hoop, troost in uw woord. 

Spreek door ons heen tot de verdrukten, 

zo wordt uw stem gehoord. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 

zoekend naar warmte zijn velen koud. 

Maak ons een huis van levende stenen, 

schuilplaats voor U gebouwd. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 



Met zoveel gaven aan ons gegeven, 

voor zoveel leed, zoveel gemis. 

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 

totdat uw rijk hier is. 

 

Christus, ons licht, 

schijn door ons heen, schijn door het duister. 

Christus, ons licht, 

schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 

Gebeden 

 

Slotlied: ‘Toekomst vol van hoop’ (Sela) 

 

In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen, 

om een toekomst vol van hoop. 

 

Ook al zijn er duizend vragen, 

al begrijpen wij U niet, 

U blijft ons met liefde dragen, 

U die alles overziet. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

U heeft ons geluk voor ogen. 

Jezus heeft het ons gebracht. 

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 



U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

U geeft een toekomst vol van hoop; 

dat heeft U aan ons beloofd.                       

Niemand anders, U alleen, 

leidt ons door dit leven heen. 

 

Wegzending en zegen 

 

Onder de klanken van ‘Eens als de bazuinen klinken’ zal Gerda Hendriksen 

uitgeleide worden gedaan om begraven te worden op de begraafplaats in 

Terschuur. 

 

Eens, als de bazuinen klinken, 

Uit de hoogte, links en rechts, 

Duizend stemmen ons omringen, 

Ja en amen wordt gezegd, 

Rest er niets meer dan te zingen, 

Heer, dan is uw pleit beslecht. 

 

Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gist'ren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed. 

 

 

 

 

Na de uitgeleide kunt u de kerk verlaten en zich op eigen gelegenheid naar de 

begraafplaats in Terschuur begeven. (Leemweg 19) 

 

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

in acht nemen. Hartelijk dank. 



 


