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Orgelspel voor aanvang van de dienst 

 

Bij binnenkomst speelt de organist ‘Lichtstad met de paarlen poorten’ 

 

Welkom 

 

Aansteken van de kaarsen  

 

Voorlezen van het bericht van overlijden 

 

Bemoediging en groet 

 

De organist speelt voor ons: ‘De Heer is mijn herder’ (Lied 23b: 1, 4 en 5) 

 

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! 

In 't hart der woestijn 

verkwikken en laven 

zijn hemelse gaven; 

Hij wil mij versterken 

met brood en met wijn. 

 

De Heer is mijn Herder! 

Hem blijf ik gewijd! 

'k Zal immer verkeren 

in 't huis mijnes Heren: 

zo kroont met haar zegen 

zijn liefde me altijd. 

 

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: Psalm 139 
 

1Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, u kent mij, u 

doorgrondt mij, 2u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn 

gedachten, 3ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen 



bent u vertrouwd. 4Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten 

volle. 5U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 
6Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 7Hoe zou ik 

aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? 8Klom ik op 

naar de hemel-u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk-u bent daar. 
9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij 

de verste zee, 10ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij 

vasthouden. 11Al zei ik: 'Laat het duister mij opslokken, het licht om mij 

heen veranderen in nacht,' 12ook dan zou het duister voor u niet donker 

zijn - de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. 
13U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn 

moeder. 14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, 

wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van 

mijn ziel. 15Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in 

de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. 16Uw ogen 

zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend, aan de 

dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. 17Hoe rijk zijn uw gedachten, 

God, hoe eindeloos in aantal, 18ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels 

zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. 19God, breng de zondaars om, -weg 

uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten- 20ze spreken kwaadaardig over u, 

uw vijanden misbruiken uw naam. 21Zou ik niet haten wie u haten, HEER, 

niet verachten wie tegen u opstaan? 22Ik haat hen, zo fel als ik haten kan, 

ze zijn mijn vijand geworden. 23Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil 

mij, weet wat mij kwelt, 24zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij over 

de weg die eeuwig is. 

 

De organist speelt voor ons: ‘Kom tot de Vader’ (Opwekking 599) 
 

Nog voordat je bestond 

kende Hij je naam 

Hij zag je elk moment 

en telde elke traan 

omdat Hij van je hield 

gaf Hij zijn eigen Zoon 

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. 
 

En wat je nu ook doet 

zijn liefde blijft bestaan 



ook niets wat jij ooit deed 

verandert daar iets aan 

omdat Hij van je houdt 

gaf Hij zijn eigen Zoon 

en nu is alles klaar wanneer jij komt. 
 

Kom tot de Vader 

Kom zoals je bent 

Heel je hart, al je pijn 

Is bij Hem bekend 

De liefde die Hij geeft 

De woorden die Hij spreekt 

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. 

 

Overdenking 

 

De organist speelt voor ons: ‘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) 

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. 

 

Dan zweef ik op de wind, 

gedragen door uw Geest 

en de kracht van uw liefde. 

 

Gedicht: ‘Voetstappen in het zand’ 

 

Ik droomde eens en zie ik liep aan 't strand bij lage tij.  

Ik was daar niet alleen, want ook de Heer liep aan mijn zij. 

We liepen saam het leven door en lieten in het zand 

een spoor van stappen, twee aan twee;  

de Heer liep aan mijn hand. 

 

Ik stopte en keek achter mij en zag mijn levensloop 

in tijden van geluk en vreugd van diepe smart en hoop. 

Maar als ik goed het spoor bekeek zag ik langs heel de baan 

daar waar het juist het moeilijkst was, maar één paar stappen staan 

 



Ik zei toen: "Heer waarom dan toch? 

Juist toen 'k U nodig had; juist toen ik zelf geen uitkomst zag 

op 't zwaarste deel van 't pad." 

De Heer keek toen vol liefd' mij aan 

en antwoordde op mijn vragen: 

"Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was, 

toen heb Ik jou gedragen. 

 

Luisterlied: ‘Als het leven soms pijn doet’ (Nederland Zingt) 

 

Als het leven soms pijn doet 

en de storm gaat te keer, 

in een tijd van moeite en verdriet. 

Alsof de zon niet meer opkomt 

en het altijd donker blijft 

en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. 

 

Juist op die momenten, 

als het echt niet meer gaat, 

laat me merken laat me voelen, 

dat U werkelijk bestaat. 

Dat Uw armen om mij heen zijn 

en Uw liefde mij omgeeft. 

Dat ik zal zien als ik terugkijk, 

dat U mij gedragen heeft. 

 

Als ik kom met al mijn vragen, 

met mijn twijfels en mijn pijn, 

met mijn angst en onveiligheid, 

lijkt de hemel soms van koper. 

Geen gebed komt er doorheen 

en ik verstik in onzekerheid. 

 

Juist op die momenten, 

als het echt niet meer gaat, 

laat me merken laat me voelen, 

dat U werkelijk bestaat. 



Dat Uw armen om mij heen zijn 

en Uw liefde mij omgeeft. 

Dat ik zal zien als ik terugkijk, 

dat U mij gedragen heeft. 

 

Heer wilt U mij helpen, 

als ik moe ben of verward, 

dat het geloof in mijn verstand 

ook zal leven in mijn hart. 

 

Juist op die momenten, 

als het echt niet meer gaat, 

laat me merken laat me voelen, 

dat U werkelijk bestaat. 

Dat Uw armen om mij heen zijn 

en Uw liefde mij omgeeft. 

Dat ik zal zien als ik terugkijk, 

dat U mij gedragen heeft. 

 

En dat Uw armen om mij heen zijn 

en Uw liefde mij omgeeft. 

Dat ik zal zien als ik terugkijk, 

dat U mij gedragen heeft. 

 

Gebeden 

 

De organist speelt voor ons: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (Lied 416) 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Bij gevaar, in bange tijden, 

over jou Zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 



Ga met God en Hij zal met je zijn. 

In zijn liefde jou bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Wegzending en zegen 

 

Bij het uitdragen speelt de organist: ‘Eens als de bazuinen klinken’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

naar begraafplaats ‘Diepenbosch’ aan de Rubensstraat begeven. 

 

U wordt vriendelijk verzocht bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen en 

anderhalve meter afstand in acht te nemen. 



Op de begraafplaats 

Hier leggen wij haar lichaam neer 

En staan het aan de aarde af. 

Haar levensadem keerde weer 

Tot God die haar de adem gaf. 

 

Over de graven klinkt een stem 

Die spreekt met goddelijk gezag 

Dat wie in Christus was, in Hem 

Zal blijven op de jongste dag. 

 

Haar naam staat vaster dan in steen 

Gegrift in Gods gedachtenis, 

Die haar het leven gaf te leen 

En die geen God van doden is.  

 

Graflegging 
 

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. 



 

 

 


