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Orgelspel bij binnenkomst: ‘Abba, Vader’ 
 

Aansteken van de kaarsen 
 

Welkom 
 

Voorlezen van het bericht van overlijden 

 

Bemoediging en groet 
 

Wij luisteren naar lied 43: 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 eindloos mij verblijdt. 
 

Gebed 
 

Woorden van de familie 
 

We luisteren naar lied 913 

 

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! 

Heer, ik wil uw liefde loven, 

al begrijpt mijn ziel U niet. 

Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 

Schijnen mij uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 

Eenmaal zie ik al uw luister, 

als ik in uw hemel kom! 



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 behandelen, 

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 ogen 

naar het onbekende land. 

 

Bijbellezing: Psalm 36: 6 - 13 – ‘De liefde van de Heer is groot’  
 

6Heer, uw liefde is zo groot als de wereld, uw trouw is zo hoog als de 

hemel. 7Uw goedheid is hoger dan de hoogste bergen en dieper dan de 

diepste zee. Heer, u zorgt voor alle mensen en dieren. 8God, uw liefde is 

een kostbaar geschenk. Alle mensen zijn veilig bij u. 9U geeft ze te eten, u 

geeft ze te drinken, meer dan genoeg. U maakt ze gelukkig. 10Van u komt 

het leven, van u komt het licht. 11God, geef uw liefde aan mensen die u 

dienen. Wees goed voor mensen die u trouw zijn. 12Zorg dat mijn vijanden 

me niet verslaan, zorg dat ze me niet wegjagen. 13Zij zullen zelf worden 

neergeslagen, ze zullen vallen en niet meer opstaan. 
 

We luisteren naar Psalm 36 (een opname van Nederland Zingt) 
 

Uw heil is als de hemel hoog, 

uw trouw verheft zich voor ons oog 

tot in de hoogste wolken. 

Uw recht is als de bergen vast, 

uw oordeel als de vloed die wast, 

tot schrik voor alle volken. 

Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 

ja, over mens en dier wilt Gij 

alom uw vleug’len spreiden. 

Bij U te wonen, Heer, is goed, 

met spijs en drank in overvloed 

wilt Gij ons hart verblijden. 

 

Bij U, Heer, is de levensbron, 

Gij doet ons klaarder dan de zon 



het licht der wereld schouwen. 

Schenk toch uw heil dat leven doet 

en wees voor wie U kennen goed, 

bevestig ons vertrouwen. 

Geef dat ik niet door ’t ruw geweld 

der goddelozen word geveld, 

beschaam hun trotse zielen. 

Maar zie, daar storten zij al neer, 

men stoot ze om, zij zijn niet meer: 

zij liggen, waar zij vielen. 

 

Overdenking 

 

We luisteren naar ‘Ik zal er zijn’   
 

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'. 
 

Gebeden 
 

Gedicht  

 

We luisteren naar lied 413 
 

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) 
 

Dankwoord 
 

Wegzending en zegen 



Onder de klanken van ‘Eens als de bazuinen klinken’ zal Jan van Donkersgoed 

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

 

Eens, als de bazuinen klinken, 

uit de hoogte, links en rechts, 

duizend stemmen ons omringen, 

ja en amen wordt gezegd, 

rest er niets meer dan te zingen, 

Heer, dan is Uw pleit beslecht. 

 

Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 

zouden wij niet haastig eten, 

gaandeweg Hem tegemoet, 

Jezus Christus, gist'ren, heden, 

komt voor eens en komt voor goed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op de begraafplaats 

 

Hier leggen wij zijn lichaam neer 

en staan het aan de aarde af. 

Zijn levensadem keerde weer 

tot God die hem 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. 

 

Zijn naam staat vaster dan in steen 

gegrift in Gods gedachtenis, 

die hem het leven gaf te leen 

en die geen God van doden is. 

 

Bidden van het ‘Onze Vader’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


