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Donderdag 21 januari om 11.30 uur 

in de Gereformeerde Kerk te Voorthuizen 

 

Voorganger: ds. D.C. Coppoolse 

Organisten: Evert van de Veen en Hein van de Veen 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Orgelspel voorafgaand aan de dienst: 

“Wachet auf, ruft uns die Stimme” van Johann Sebastian Bach 
 

Bij het binnendragen wordt door kleinzoon Hein op het orgel gespeeld: 

Psalm 84 
 

Welkomstwoord 
 

Stil gebed 
 

Bemoediging en groet 
 

De paarskaars wordt aangestoken door kleindochter Els van de Veen 
 

We luisteren naar Psalm 43 vers 3 en 4 
 

O Here God, kom mij bevrijden, 

zend mij Uw waarheid en Uw licht, 

die naar Uw heil'ge berg mij leiden, 

waar Gij mij woning wilt bereiden. 

Geef dat ik door U opgericht, 

kom voor Uw aangezicht. 
 

Dan ga ik op tot Uw altaren, 

tot U, o bron van zaligheid. 

Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren 

en dankbaar ruisen alle snaren, 

voor U die al mijn vreugde zijt 

en eind’loos mij verblijdt.  
 

Gebed 
 

In memoriam door zoon Wouter 
 

We luisteren naar het lied “Lichtstad met uw paarlen poorten” 
 

Lichtstad met uw paarlen poorten 

Wond're stad zo hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde 

Ooit uw heerlijkheid aanschouwd 



Refrein:  

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 

Luist'ren naar zijn liefdestem 

Daar geen rouw meer en geen tranen 

In het nieuw Jeruzalem 

 

Heilig oord vol licht en glorie 

Waar de boom des levens bloeit 

En de stroom van levend water 

Door de gouden godsstad vloeit 

 

(Refrein) 

 

Wat een vreugde zal dat wezen 

Straks vereend te zijn met Hem 

In die stad met paarlen poorten 

In het nieuw Jeruzalem 

 

(Refrein) 

 

In memoriam door de kleinkinderen Hein en Lisanne 

 

Schriftlezing: Prediker 3: 1 -15 door kleinzoon Gert 

 

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; er is een tijd om te 

baren en een tijd om te sterven, een tijd om te planten en een tijd om het 

geplante uit te rukken, een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd 

om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te wenen en een tijd 

om te lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen, een tijd om 

stenen weg te werpen en een tijd om stenen bijeen te zamelen, een tijd om te 

omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te onthouden, een tijd om te 

zoeken en een tijd om te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren en een tijd 

om weg te werpen, een tijd om te scheuren en een tijd om dicht te naaien, een 

tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken, een tijd om te beminnen en een 

tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Welk voordeel heeft 

de werker van datgene waarvoor hij zich aftobt? Ik heb in ogenschouw 

genomen de bezigheid, die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om 

zich daarmee te kwellen. Alles heeft Hij voortreffelijk gemaakt op zijn tijd; ook 



heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens van het werk dat 

God doet, van het begin tot het einde, iets kan ontdekken. Ik heb ingezien, dat 

het niet in hun eigen macht staat, maar als men zich verheugt en zich te goed 

doet in zijn leven, kortom als iemand eet en drinkt en het goede geniet bij al 

zijn zwoegen, dan is dat een gave Gods. Ik heb ingezien, dat al wat God doet, 

voor eeuwig is; daaraan kan men niet toedoen en daarvan kan men niet 

afdoen; en God doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze. Wat is, was er 

reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest; en God zoekt weer op, wat 

voorbijgegaan is. 
 

Schriftlezing: Mattheus 11: 25-30 door dochter Aline 
 

Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der 

aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch 

aan kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen 

geweest voor U. Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en 

niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon 

en wie de Zoon het wil openbaren. 

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt 

mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, 

en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is 

licht. 
 

We luisteren naar Gezang 257 uit het Liedboek voor de kerken 
 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 

lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 

word' op aard' en in de hemel, Here, 

voor Uw liefd' U toegebracht! 

Vader, sla ons steeds in liefde gade; 

Zoon des Vaders, schenk ons Uw genade; 

Uw gemeenschap, Geest van God, 

amen, zij ons eeuwig lot. 
 

Gedicht door kleindochter Lotte 
 

Overdenking 
 

We luisteren naar het lied “Een toekomst vol van hoop” (Sela) 



Dankgebed en voorbeden 

 

We luisteren naar een bewerking over Psalm 42/Als een hert dat verlangt naar 

water, gespeeld door zoon Evert en door hem opgedragen aan zijn ouders. 

 

Evenals een moede hinde 

naar het klare water smacht, 

schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 

die ik ademloos verwacht. 

Ja, ik zoek zijn aangezicht, 

God van leven, God van licht. 

Wanneer zal ik Hem weer loven, 

juichend staan in zijn voorhoven ? 

 

Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

U alleen bent mijn kracht, mijn schild, 

aan U alleen geef ik mij geheel. 

U alleen kunt mijn hart vervullen, 

mijn aanbidding is voor U. 

 

Laatste woorden 

 

Zegen 

 

Dankwoord door zoon Wouter 

 

Bij het uitdragen wordt door kleinzoon Hein op het orgel gespeeld: 

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 

 

 

 

 

 

U wordt verzocht bij het uitdragen te gaan staan 

om daarna in stilte mee te gaan naar de begraafplaats. 



Op de begraafplaats: 

 

Lezen van de geloofsbelijdenis 

 

Graflegging 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 


