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Woorden van Welkom 

Votum en Groet 

Zingen: Psalm 121: 1-4  (Berijming 1773)

 1. ‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,

 Vanwaar ik dag en nacht

 Des Hoogsten bijstand wacht.

 Mijn hulp is van den HEER alleen,

 Die hemel, zee en aarde

 Eerst schiep, en sinds bewaarde.

 2. Hij is, al treft u ‘t felst verdriet,

 Uw wachter, die uw voet

 Voor wankelen behoedt;

 Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;

 Geen kwaad zal u genaken;

 De HEER zal u bewaken.

 3. Zijn wacht, waarop men hopen mag,

 Zal, daar zij u bedekt,

 En u ter schaduw strekt,

 De maan bij nacht, de zon bij dag,

 In koud’ en gloed vermind’ren,

 Opdat zij u niet hind’ren.

 4. De HEER zal u steeds gadeslaan,

 Opdat Hij in gevaar,

 Uw ziel voor ramp bewaar’;

 De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,

 En waar g’ u heen moogt spoeden,

 Zal eeuwig u behoeden.

Openingsgebed



Zingen: Psalm 25: 8 en 10 (uit Gereformeerd Kerkboek)

 8. Zie op mij in gunst van boven,

 wees mij toch genadig, HEER.

 ‘k Heb geen kracht om U te loven,

 want ellende drukt mij neer.

 Zie mijn eenzaamheid en smart:

 duizend zorgen, duizend doden

 kwellen mijn onrustig hart;

 voer mij uit mijn angst en noden.

 10. Red mijn ziel, wil mij bewaren,

 maak mij niet beschaamd, o HEER.

 Bij U schuil ik in gevaren,

 zie op mij beschermend neer.

 Vroomheid en oprechtheid zij

 mijn geleid’ in mijn ellende.

 Maak uw Israel weer vrij,

 wil uw volk verlossing zenden!

Bijbellezing Psalm 103

1Van David.

 

Prijs de HEER, mijn ziel,

prijs, mijn hart, zijn heilige naam.

2Prijs de HEER, mijn ziel,

vergeet niet één van zijn weldaden.

3Hij vergeeft u alle schuld,

hij geneest al uw kwalen,

4hij redt uw leven van het graf,

hij kroont u met trouw en liefde,

5hij overlaadt u met schoonheid en geluk,

uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

6De HEER doet wat rechtvaardig is,

hij verschaft recht aan de verdrukten.

7Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,

aan het volk van Israël zijn grootse daden.

8Liefdevol en genadig is de HEER,

hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

9Niet eindeloos blijft hij twisten,

niet eeuwig duurt zijn toorn.



10Hij straft ons niet naar onze zonden,

hij vergeldt ons niet naar onze schuld.

11Zoals de hoge hemel de aarde overspant,

zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

12Zo ver als het oosten is van het westen,

zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

13Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,

zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.

14Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,

hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

15De mens – zijn dagen zijn als het gras,

hij is als een bloem die bloeit op het veld

16en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;

de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

17Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen

18van wie zich houdt aan zijn verbond

en naar zijn geboden leeft.

19De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,

als koning heerst hij over alles.

20Prijs de HEER, u die zijn boden bent,

sterke helden die doen wat hij zegt,

gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

21Prijs de HEER, hemelse machten,

dienaren die doen wat hem behaagt.

22Prijs de HEER, al zijn schepselen,

prijs hem, overal in zijn rijk.

Prijs de HEER, mijn ziel.



Zingen: Psalm 103: 5-7 (uit: Gereformeerd Kerkboek)

 5. Zoals een vader liefdevol zijn armen

 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen

 God onze Vader, want wij zijn van Hem.

 Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,

 Hij weet, dat wij, uit stof aan ‘t licht gekomen,

 slechts leven op de adem van zijn stem.

 6. De mens is aan het sterven prijs gegeven,

 gelijk het gras kortstondig is zijn leven,

 en als een bloem die naar de zon zich keert,

 maar die ten prooi valt aan de barre winden,

 en knakt en sterft, en is niet meer te vinden.

 Ja, zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer.

 7. Maar ‘s HEREN gunst zal over die Hem vrezen

 in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,

 en zijn gerechtigheid de eeuwen door.

 Zijn heil omsluit de komende geslachten;

 zo volgen zij die zijn verbond betrachten,

 van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Verkondiging

Luisterlied: Vreugde van mijn hart (Sela)

 Ziet U mijn rusteloze hart

 dat naar U vraagt, op antwoord wacht?

 Luister o Heer, waar moet ik heen?

 Ik heb U nodig, U alleen.

 Geef mij het levend water, Heer.

 Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.

 Houd mij met beide handen vast 

 en troost mijn rusteloze hart.



 Jezus, laat uw aanwezigheid

 mijn diepste vreugde zijn.

 U die mij naar het water leidt;

 een bron in de woestijn.

 Vrede vervult mijn hart.

 Liefde stroomt bij mij binnen.

 Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.

 U, de vreugde van mijn hart.

 Water dat opwelt uit een bron;

 de plaats waar ik U tegenkom.

 Water dat sprankelt en dat leeft:

 het nieuwe leven door de Geest.

Herinneringen

Zingen: Jezus is de goede herder 

 Jezus is de goede herder,

 Jezus Hij is overal,

 Jezus is de goede herder,

 brengt mij veilig naar de stal.

 Als je ‘s avonds niet kunt slapen,

 als je bang in ‘t donker bent,

 denk dan eens al die schapen

 die de Heer bij name kent.

 Jezus is de goede herder,

 Jezus Hij is overal,

 Jezus is de goede herder,

 brengt mij veilig naar de stal.

 En wanneer je soms alleen bent

 en je hart is vol verdriet,

 denk dan aan de goede herder

 Hij vergeet Zijn schaapjes niet.



 Jezus is de goede herder,

 Jezus Hij is overal,

 Jezus is de goede herder,

 brengt mij veilig naar de stal,

 brengt mij veilig naar de stal

Herinneringen

Zingen: 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

 De liefde die hij geeft,

 De woorden die hij spreekt.

 Hij wacht alleen nog maar

 Totdat je komt.



Dankzegging

Uitgeleide 

Zingen: 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.



Op de begraafplaats

Inleidend woord 

Begrafenis 

Apostolische geloofsbelijdenis

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

2 En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;

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

4 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, 

neergedaald in de hel;

5 op de derde dag opgestaan uit de doden;

6 opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige 

Vader;

7 vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.

8 Ik geloof in de Heilige Geest.

9 Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;

10 vergeving van de zonden;

11 opstanding van het vlees;

12 en een eeuwig leven.

Onze Vader 

Onze Vader die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede,gelijk in de hemel alsook op 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 den boze.

Want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid.Amen.

Zegen


