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Orgelspel voor aanvang van de dienst 

 

Bij binnenkomst van het gezin luisteren wij naar: 

‘Ieder afscheid kent een traan’ (Jannes) 

 

Welkom 

 

Stil gebed 

 

Votum en Groet 

 

Wij luisteren naar Gezang 124: 3 en 4 (LvdK) 

 

Zij, die gebonden zaten 

in schaduw van de dood, 

van God en mens verlaten 

begroeten 't morgenrood. 

 

De zonne, voor wier stralen 

het nachtlijk duister zwicht, 

en die zal zegepralen, 

is Christus, 't eeuwig licht! 

 

Ter nagedachtenis door Evelien, Erwin, Chantal, Judith en Renate 

 

Wij luisteren naar ‘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'. 
 

Gebed 
 

Bijbellezing: Lukas 1: 67-79 (door ouderling Rijk van Dam) 
 

67En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en 

profeteerde: 68Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft 

naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. 69En Hij 

heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, 

Zijn knecht, 70zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, 

die er door de eeuwen heen geweest zijn, 71namelijk verlossing van onze 

vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, 72om 

barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan Zijn heilig 

verbond, 73de eed die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om 

ons te geven, 74dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden 

dienen zonder vrees, 75in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen 

van ons leven. 76En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd 

worden, want je zult voor het aangezicht van de Heere uit gaan om Zijn 

wegen gereed te maken, 77en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven 



in de vergeving van hun zonden, 78door de innige gevoelens van 

barmhartigheid van onze God, waarmee de Opgang uit de hoogte naar 

ons omgezien heeft, 79om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in 

duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de 

weg van de vrede. 
 

Wij luisteren naar Gezang 169: 5 (LvdK) 
 

Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 

Gij Opgang uit den hoge, 

die onze ziel hebt vrijgekocht, 

dat zij U dienen moge, - 

Gij herder die 't verloorne zoekt, 

de hemel heeft ons niet vervloekt: 

God is om ons bewogen. 
 

Woorden namens de Bijbelkring door br. Evert Schimmel 
 

Verkondiging n.a.v. Lukas 1: 68 en 79 
 

68Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien 

en er verlossing voor tot stand gebracht. 79om te verschijnen aan hen die gezeten 

zijn in duisternis en schaduw van de dood, en om onze voeten te richten op de weg 

van de vrede. 
 

Wij luisteren naar ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ (Joke Buijs) 
 

Lichtstad met uw paarlen poorten  

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde 

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 

Heilig oord vol licht en glorie  

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit. 
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  

Luist'ren naar zijn liefdestem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 



Schoon tehuis voor moede pelgrims  

Komend uit de zand-woestijn, 

Waar zij rusten van hun werken 

Bij de springende fontein. 

 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  

Luist'ren naar zijn liefdestem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem. 

 

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. 

 

Dankgebed 

 

Wij luisteren naar 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. 

 

Zegen 



Onder de klanken van ‘Wat de toekomst brengen moge’ zal Hennie van den 

Berg uitgeleide worden gedaan om begraven te worden op ‘Diepenbosch’.  

(zo mogelijk gaan wij hierbij staan) 

 

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! 

 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen 

naar het onbekende land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

begraafplaats ‘Diepenbosch’ aan de Rubensstraat begeven. 

 

Wilt u bij het verlaten van de kerk een mondkapje dragen 

en anderhalve meter afstand houden. 



Geloofsbelijdenis  
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;  

Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;  

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; 

van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.  

Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke Kerk, 

de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding van 

het lichaam; en een eeuwig leven. Amen.  
 

Teraardebestelling  
 

Belangrijke tekst uit de Bijbel: Johannes 11: 25  
 

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal 

leven, ook al was hij gestorven 

 
Gebed:                                                  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. 

 

Woorden van dank 



 


