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Datum: 23 september 2021
Locatie: Gereformeerde Kerk te Kootwijkerbroek



Muziek bij binnendragen: ‘Blijf bij mij Heer’

Welkom

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.

Herinneringen van de kinderen 

Luisterlied: ‘We ‘ll meet again’ (Vera Lynn)

Herinneringen van kleinkinderen en gedicht door Willy en Corine 

Luisterlied: ‘Air’ (Bach)

Bijbellezing: 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: ‘Gottes Zeit is die allerbeste Zeit‘ (Bach)



Gedicht door Willy

Luisterlied: ‘Last Rose of Summer”

Gedicht door Sanne

Luisterlied: ‘Zo zal het zijn” (Rob de Nijs)

Woorden van uitgeleide

Muziek bij uitdragen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ vers 1, 2 en 3
 1. Wat de toekomst brengen moge,   
 mij geleidt des Heren hand,    
 moedig sla ik dus de ogen,    
 naar het onbekende land.    
 Leer mij volgen zonder vragen,   
 Vader wat Gij doet is goed.    
 Leer mij slechts het heden dragen,   
 met een rustig, kalme moed.    

 2. Heer ik wil Uw liefde loven,
 al begrijpt mijn ziel U niet.
 Zalig Hij die durft geloven,
 ook wanneer het oog niet ziet.
 Schijnen mij Uw wegen duister,
 zie ik vraag U niet: waarom?
 Eenmaal zie ik al Uw luister,
 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.

 



- Vervolg op de begraafplaats Veluwegaard te Kootwijkerbroek- 

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.


