
 
 

Want wij weten, dat, zo ons aardse huis wordt afgebroken, 
wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, 

maar eeuwig in de hemelen. 
2 Korinthe 5: 1 
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We zijn verdrietig, maar vooral dankbaar 
voor wat God ons in hem gegeven heeft. 

 
 
 



Bij het lopen naar het graf speelt de trompettist: ‘Een naam is onze hope’ 
 

Welkom 
 

Votum 
 

Zingen: Lied 112: 1 
 

Een naam is onze hope, 
een grond heeft Christus' Kerk, 
zij rust in ene dope, 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven, 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was 't, die door zijn sterven 
aan haar het leven gaf. 

 

Gebed 
 

Bijdrage door de kinderen 
 

We lezen 2 Korinthe 4 vers 16 tot en met 2 Korinthe 5 vers 8 
 

16Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze 
uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. 
17Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een 
allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. 18Wij houden 
onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de 
dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de 
dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 

1Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken 
wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, 
maar eeuwig in de hemelen. 2Want in deze tent zuchten wij ook, en 
verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed 
te worden, 3als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. 
4Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te 
verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, 
zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5Hij nu Die ons 
hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van de 
Geest gegeven heeft. 6Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, 



zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, 7want wij 
wandelen door geloof, niet door aanschouwen. 8Maar wij hebben goede 
moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen 
en bij de Heere in te wonen. 

 

Zingen: Gezang: 95: 1, 3 en 4 
 

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,  
die galmt door gans Jeruzalem;  
een heerlijk morgenlicht breekt aan,  
de Zoon van God is opgestaan! 

 

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan!  
Wie in geloof op Jezus ziet,  
die vreest voor dood en duivel niet. 
 

Want nu de Heer is opgestaan,  
nu vangt het nieuwe leven aan:  
een leven door zijn dood bereid,  
een leven tot in eeuwigheid. 

 

Overdenking: 2 Korinthe 5: 1 
 

1Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een 
gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 

 

Luisterlied: Gezang 293: 1, 3 en 4 
 

Wat de toekomst brengen moge, 
Mij geleidt des Heeren 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 behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten oogen 
naar het onbekende land. 

 
Dankgebed 
 
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 
 

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder; 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 

 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt', 
Mij eindeloos verheugt. 

 
Zegenbede 
 
Lezen: 1 Thessalonicenzen 4 vers 13-18 
 

13Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die 
ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen 
hoop hebben. 14Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, 
zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen 
met Hem. 15Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die 
levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist 
niet zullen voorgaan. 16Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem 
van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En 



de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17Daarna zullen wij, de 
levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de 
wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij 
altijd bij de Heere zijn. 18Zo dan, troost elkaar met deze woorden. 

 
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. 

 

 
 

Terwijl wij in stilte, met eerbied en respect afscheid nemen bij het graf 
en aansluitend de begraafplaats verlaten zal de trompettist 

‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ spelen. 



 
 
 
 


