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Orgelspel voor aanvang van de dienst 
 
Als Hennie, Wim, Teun en Mieke hun moeder de kerk binnenbrengen 
speelt de organist: ‘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! 

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
We luisteren naar het zingen van: Psalm 84:1, 2 en 3  
 

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 

 
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 
 
Welzalig hij, die al zijn kracht 
En hulp alleen van U verwacht, 



Die kiest de welgebaande wegen; 
Steekt hen de hete middagzon 
In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 
En stort op hen een milden regen, 
Een regen, die hen overdekt, 
Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

 
Gebed 
 
Bijdrage door de familie 
 
Sabien zingt: ‘Hoe groot zijt Gij’ (Opwekking 407) 
 

O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, 
het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 

 
(Refrein) 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel 
tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, 
hoe groot zijt Gij! 

 
Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 
tot in de dood gegaan is als een Lam, 
sta ik verbaasd, 
dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 
(Refrein) 
 



Als Christus komt 
met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, 
hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: 
o Heer, hoe groot zijt Gij! 
 
(Refrein) 

 
Schriftlezing: Psalm 25:1-10 en Johannes 14:1-7 
 

1Een psalm van David. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, aleph 2mijn God, 
op U vertrouw ik; beth laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden 
niet van vreugde over mij opspringen. 3Ja, allen die U verwachten, worden 
niet  beschaamd; gimel beschaamd worden zij die zonder reden 
trouweloos handelen. 4HEERE, maak mij Uw wegen bekend, daleth leer mij 
Uw paden. 5Leid mij in Uw waarheid en leer mij, he, waw want U bent de 
God van mijn heil; U verwacht ik de hele dag. 6Denk aan Uw 
barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, zain want die zijn van 
eeuwigheid. 7Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn 
overtredingen; cheth denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid, omwille 
van Uw goedheid, HEERE. 8Goed en waarachtig is de HEERE, teth daarom 
onderwijst Hij zondaars in de weg. 9Hij leidt zachtmoedigen in het recht, 
jod Hij leert zachtmoedigen Zijn weg. 10Alle paden van de HEERE zijn 
goedertierenheid en trouw kaph voor wie Zijn verbond en Zijn 
getuigenissen in acht nemen. 

 
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. 7Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader 
gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 



De organist speelt: Psalm 116:1 
 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
Meditatie n.a.v. Johannes 14:6 ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven’ 
 
Sabien zingt: ‘De kracht van uw liefde’ (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 U wil  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van uw liefde. 
 

(Refrein) 



Dankgebed 
 
We luisteren naar zingen van: ‘Nader mijn God bij U’  
 

Nader, mijn God, bij U, Zij steeds mijn beê; 
Zij al het pad soms ruw, gaat Gij maar meê, 
Dan kent mijn ziele rust; Mij van Uw trouw bewust, 
Wacht ik aan blijder kust Uw sabbatsrust. 
 
Wanneer voor mijn gezicht De ladder rijst, 
Die naar U, bron van licht, Mijn ziele wijst, 
’k Zie dan in ’t bangs gevaar Uw heil’ge eng’lenschaar, 
Die U, Alzegenaar, Als dienaars prijst. 
 
En wenkt Uw eng’lenstoet Eens opwaarts mij, 
In ’s hemels zonnegloed, Verjongd en vrij; 
’k Juich dan op hooger toon Bij ’t naad’ren van uw troon, 
„’k Ben eeuwig nu Uw Zoon En U nabij!” 

 
Zegen 
 
Onder de klanken van ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’ zal 
Hendrika Bouw uitgeleide worden gedaan om begraven te worden op 
begraafplaats ‘Diepenbosch’. 
 

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met Hem 
In die stad met paarlen poorten 
In het nieuw Jeruzalem. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdestem 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

 
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.  



Op de begraafplaats 
 

 Graflegging 

 Bijbellezing 

 Bidden van 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. 

 
 


