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Terwijl Pa wordt binnengebracht klinkt orgelspel: ‘Blijf bij mij, Heer’ 

 

Kleinkinderen Jan Willem en Anne Lynn steken de kaarsjes aan. 

 

Kleinkind Bas zet de foto op de kist 

 

Welkom, votum en groet 

 

Zingen: Psalm 121: 1 en 4 

 

Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, / waar komt mijn hulp vandaan? 

Mijn hulp is van mijn HERE, die 

dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 
 

De HEER zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, / Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 

 

Gebed om Gods zegen 

 

In Memoriam door Gerdien, Gert en Wim 

 

Kinderlied: ‘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. 

 

Gedicht door kleinkinderen Sanne en Saar: ‘Voetstappen’ 

 

Zingen: ‘Tienduizend redenen’ 

 

De zon komt op, maakt de morgen wakker, 

mijn dag begint met een lied voor U. 

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 

laat mij nog zingen als de avond valt. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 

prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt zijn heilige naam. 

 

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 

Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 

Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 

tienduizend redenen tot dankbaarheid. 

 

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 

prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt Zijn heilige naam. 

 

En op dit dag, als mijn kracht vermindert, 

mijn adem stokt en mijn einde komt, 

zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, 

tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 



Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel, 

prijst nu Zijn heilige naam. 

Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 

verheerlijkt Zijn heilige naam. 

Verheerlijkt Zijn heilige naam, 

verheerlijkt Zijn heilige naam. 

 

Gedicht door kleindochter Eline  

 

Schriftlezing: Psalm 84, gelezen door kleinkinderen Lotte en Niek 

 
1Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een 

psalm. 2Hoe lieflijk is uw woning, HEER van de hemelse machten. 3Van 

verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en 

mijn lijf roepen om de levende God. 4Zelfs de mus vindt een huis en de 

zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van 

de hemelse machten, mijn koning en mijn God. 5Gelukkig wie wonen in uw 

huis, gedurig mogen zij u loven. sela 6Gelukkig wie bij u hun toevlucht 

zoeken, met in hun hart de wegen naar u. 7Trekken zij door een dal van 

dorheid, het verandert voor hen in een oase; rijke zegen daalt als regen neer. 

8Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. 9HEER, 

God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van 

Jakob. sela 10God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw 

gezalfde. 11Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, 

beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. 

12Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de 

HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan. 

13HEER van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. 

 

Zingen: ‘Wat hou ik van uw huis’ 
 

Wat hou ik van Uw huis 

Heer van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

De binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 

Zo'n blijvende schreeuw om de Levende God. 



Een vogel is er thuis, 

Heer van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 

Bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij U is een zegen, 

Zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 

 

Gelukkig wie naar U 

Vol van verlangen op weg zijn, 

Zelfs in het dorre bomendal 

Zien zij een bron en regenval, 

Gaan zij van zegen tot zegen, 

Naar God die verschijnt in Zijn heilige stad. 

Wat hou ik van uw huis.. 

 

Verkondiging 

 

Luisterlied: ‘ 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. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Zingen: ‘ Ik bouw op U’ 

 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser 

niet eenzaam ga ik op de vijand aan 

Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 

ik bouw op U en ga in uwe naam 

Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming 

ik bouw op U en ga in uwe naam 

 

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser 

Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 

in rust met u die mij hebt voortgeleid. 

In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan 

in rust met u die mij hebt voortgeleid. 

 

Zegenbede 

 

Dankwoord namens de familie door Gert en Wim 

 

Uitleidend orgelspel: ‘U zij de glorie, opgestane Heer’ 

 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Uit een blinkend stromen, 

Daald' een engel af, 

Heeft de steen genomen 

Van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer! 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

 

 



Bij het graf spreken we woorden van geloof en eeuwig leven: 

     

Jezus zei:” Ik ben de Opstanding en het Leven;   

wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven,  

en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.”  

(Joh. 11: 25-26) 

 

We belijden ons geloof met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis 

 

We vertrouwen het lichaam van Pa aan Gods aarde toe 

 

We bidden samen het ‘Onze Vader’ 

 

We zingen de lofzang uit LvK, Gezang 257, Halleluja, eeuwig dank en ere 

 

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. 

 

Terwijl de gasten vertrekken, speelt de trompettist: ‘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. 

 

De familieleden verlaten het graf na het brengen van een afscheidsgroet. 
 


