
 

Liturgie 
 

voor de afscheidsdienst 

voorafgaande aan de begrafenis van 

 

 

Geurtje van Essen - Blankespoor 
 

 

geboren, 5 april 1945 

overleden, 10 april 2021 

 

 

 

Aula ‘De Plantage’ te Barneveld 

Donderdag 15 april 2021 om 10.00 uur 

 

 

 

Voorganger: 

de heer A.M.K. Peters 

 

 Organist:  

 de heer E. van de Veen 

  

 

 

 

 

 



Orgelspel voor aanvang van de dienst 

 

Orgelspel bij binnenkomst van het gezin: Psalm 121 

 

'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER alleen, 

Die hemel, zee en aarde 

Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

 

Woord van welkom 

 

Gebed 

 

Wij luisteren naar: ‘Abba, Vader, U alleen’   

 

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. 

 

Schriftlezing: Psalm 121 en Johannes 14:1-6 

 
1Een pelgrimslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp 

komen zal. 2Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt 

heeft. 3Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet 

sluimeren. 4Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. 5De 

HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 
6De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. 7De HEERE 

zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren. 8De HEERE zal 

uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. 

 



1Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 
2In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik 

het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 
3En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik 

terug en zal u tot Mij nemen,  opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4En waar 

Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. 5Thomas zei tegen Hem: Heere, wij 

weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? 6Jezus zei 

tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid  en het Leven. Niemand komt tot 

de Vader dan door Mij. 

 

Meditatie n.a.v. Johannes 14:2  | ‘Het huis van de hemelse Vader’ 

 

Orgelspel n.a.v. het lied: ‘De Heer is mijn Herder’ 

 

De Heer is mijn herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat'ren der rust. 

 

De Heer is mijn herder! 

'k Heb al wat mij lust; 

Hij zal mij geleiden 

naar grazige weiden. 

Hij voert mij al zachtkens 

aan waat'ren der rust. 

 

Dankgebed 

 

Wij luisteren naar: ‘De Kracht van Uw liefde’ 

 

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 U wil  

zodat ik U steeds dienen kan  

en elke dag mag leven  

door de kracht van uw liefde. 

 

(Refrein) 

 

Orgelspel terwijl wij ons gereedmaken om naar de begraafplaats te gaan. 

 

Onder de klanken van ‘U zij de glorie’ zal Geurtje van Essen-Blankespoor 

uitgedragen worden om begraven te worden op ‘De Plantage’. 

 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer.  

Uit een blinkend stromen, daalde d’engel af, 

heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.  

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 

In zijn godd’lijk wezen, is mijn glorie groot: 

niets heb ik te vrezen in leven en in dood.  

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

 

 


