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Muziek bij binnenkomst: ‘Ik zal er zijn’
Welkom en groet
Kaarsen aansteken: door kleinkinderen
Luisterlied: ‘Rust mijn zien uw God is koning’
Rust mijn ziel, uw God is Koning, heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken, maar Hij zelf verandert niet.
Ieder woelt hier om verand’ring en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal, wenst terug ‘t geen hij eens zag.
Rust mijn ziel, uw God is Koning! Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert, en verlang alleen naar God!

Gebed
Herinneringen: door Bert Beerdsen
Schriftlezing: Mattheüs 11 vers 28 - 30
28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik
jullie rust geven.
29 Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van
hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’

Luisterlied: Psalm 23
(Refrein) De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.

Hij omringt mij met zijn liefde.
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid.

Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne.
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis.
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
Refrein
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden.
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven.
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.
Al gaat mijn weg door een donker dal;
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats
waar ik eeuwig thuis zal zijn. (4x)

Overdenking
Luisterlied: ‘Blijf mij nabij’
Blijf bij mij, Heer, want d’ avond is nabij.
De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpeloozen hulp, verlaat mij niet!
Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in den schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!
Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in den Heer.

Herinneringen: door Judith
Luisterlied: Gezang 789 ‘Lopen op het water’
U leert me lopen op het water
de oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
daar vind ik U, en ik twijfel niet.
(Refrein) En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U, en U van mij
De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand die houdt mij vast
en als mijn voeten zouden falen
dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand.
Refrein
Geest van God leer mij te gaan over de golven
in vertrouwen U te volgen, te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
ik vertrouw op uw genade want ik ben in uw nabijheid (3x)
Refrein

Gebed

Woorden van uitgeleide
Luisterlied tijdens uitdragen: ‘U zij de glorie’
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.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
En zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

- Vervolg liturgie op de begraafplaats -

Gedicht: door Jenny
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
Dankwoord

