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Muziek bij binnendragen: ‘Als een hert’ (Psalm 42) 

Welkom

Votum en groet

Luisterlied: ‘De Heer is mijn herder’, vers 1,2 en 5
 1. De Heer is mijn Herder! ‘k Heb al wat mij lust
 Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
 Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust.

 2. De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel.
 Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen.
 Hij schraagt m’ als ik wankel. Hij draagt m’ als ik viel.

 5. De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd.
 ‘k Zal immer verkeren in ‘t huis mijnes Heren.
 Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m’ altijd.

Gebed 

Luisterlied: ‘Abba Vader’
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe,
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn,
 U laat nooit alleen,
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.

 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen,
 dat mijn wil voor eeuwig zij,
 d’Uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
 laat mij nimmer gaan,
 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen.

Schriftlezing: Psalm 23
1 Een psalm van David. De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;
3 Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, 
 want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
5 Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft  



 mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6 Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven;  
 ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

Luisterlied: ‘Eens als de bazuinen klinken’, vers 1, 2 en 6
 1. Eens, als de bazuinen klinken, 2. Scheurt het voorhang van de wolken,
 uit de hoogte, links en rechts,  wordt Uw aangezicht onthuld,
 duizend stemmen ons omringen, vaart de tijding door de volken,
 ja en amen wordt gezegd,  dat Gij alles richten zult,
 rest er niets meer dan te zingen, Heer, dan is de dood verzwolgen,
 Heer, dan is Uw pleit beslecht.  want de schriften zijn vervuld.

 6. 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.

Overdenking

Luisterlied: ‘Lichtstad met uw paar’len 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

Gebed



Luisterlied: ‘Wat de toekomst brengen moge’, vers 1, 2 en 3
 1. Wat de toekomst brengen moge,   2. Heer ik wil Uw liefde loven,
 mij geleidt des Heren hand,    al begrijpt mijn ziel U niet.
 moedig sla ik dus de ogen,    Zalig Hij die durft geloven,
 naar het onbekende land.    ook wanneer het oog niet ziet.
 Leer mij volgen zonder vragen,   Schijnen mij Uw wegen duister,
 Vader wat Gij doet is goed.    zie ik vraag U niet: waarom?
 Leer mij slechts het heden dragen,   Eenmaal zie ik al Uw luister,
 met een rustig, kalme moed.    als ik in Uw hemel kom.

 3. 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 behand’len,
 dat alleen de weg niet vindt:
 neem mijn hand in uwe handen 
 en geleid mij als een kind.

Woorden van uitgeleide

Muziek bij uitdragen: ‘De heilige stad’

 

- Vervolg liturgie op de begraafplaats te Otterlo-

Absoute

Gebed: ‘Onze Vader’
 Onze Vader die in de hemelen zijt,
 uw naam worde geheiligd;
 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
 gelijk in de hemel als 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.

Zegen


