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Orgelspel voor aanvang van de dienst
Binnenkomst onder de klanken van ‘Ik zal er zijn’
Aanvangswoorden en ontsteken van de kaarsen
Bemoediging en groet
We zingen: ‘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.
Persoonlijke herinneringen

We zingen: ‘Vaste rots van mijn behoud’
Vaste Rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw scha’uw,
waar het bloed, door U gestort,
mij de bron des levens wordt.
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik om mijn zonden ween,
kunnen redden, Gij alleen.
Eenmaal als de stonde slaat
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit d’aardse woon’
opklimt tot des Rechters troon,
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.
Gebed om Gods nabijheid
Uit de Bijbel: Psalm 16
Een stil gebed van David. Behoed mij, God, ik schuil bij U. 2Ik zeg tot de
HEER: ‘U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat U te boven.’ 3Maar
tot de goden in dit land, de machten die ik zo liefhad, zeg ik: 4’Wie u
volgt, wacht veel verdriet.' Ik pleng voor hen geen bloed meer, niet langer
ligt hun naam op mijn lippen. 5HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
U houdt mijn lot in handen. 6Een lieflijk land is voor mij uitgemeten, ik
ben verrukt van wat mij is toebedeeld. 7Ik prijs de HEER die mij inzicht
geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. 8Steeds houd ik de HEER
voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. 9Daarom verheugt
zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en
beschut. 10U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe
dienaar het graf niet zien. 11U wijst mij de weg van het leven:
1

overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan
uw zijde.
We zingen: ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’
Ik wil zingen van mijn Heiland,
van Zijn liefde, wondergroot,
die Zichzelve gaf aan 't kruishout
en mij redde van de dood.
(Refrein)
Zing, o zing van mijn Verlosser,
met Zijn bloed kocht Hij ook mij.
Aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op Zich nam mijn straf.
Hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.
(Refrein)
'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen.
spreken van Zijn grote kracht.
Hij kan overwinning geven,
over zond' en satans macht,
(Refrein)
Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn.
Om mij 't leven weer te geven,
Eeuwig eens bij Hem te zijn,
(Refrein)
Overdenking: ‘de weg van het leven’

We zingen: ‘Veilig in Jezus’ armen’
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der eng’len,
zingend van liefd’ en vree,
ruisend uit ’s hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Jezus mijn dierb’re toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten,
totdat het duister vliedt
en ’t oog aan gindse kusten
Uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus’ armen,
veilig aan Jezus’ hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
daar rust mijn ziel van smart.
Dankgebed en voorbeden
We zingen: ‘Eens als de bazuinen klinken’
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.

Scheurt het voorhang van de wolken,
wordt Uw aangezicht onthuld,
vaart de tijding door de volken,
dat Gij alles richten zult,
Heer, dan is de dood verzwolgen,
want de schriften zijn vervuld.
Zegen (staande)
We zingen: ‘Ga met God’ (staande)
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 je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Uitgeleide, terwijl de organist de melodie van ‘Eens als de bazuinen
klinken’ ten gehore brengt.

Na de uitgeleide mag u nog even plaatsnemen totdat u aanwijzingen krijgt om de kerk
te verlaten. U wordt uitgenodigd om mee te lopen naar ‘Diepenbosch’.

Op de begraafplaats
Apostolische geloofsbelijdenis
Graflegging
We bidden 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.

Moment van stil gedenken
Woord van dank door Teunis van Dasselaar

