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Inleidend orgelspel
Welkom
Kaars aansteken: door kleinkinderen
Zingen (tijdens het aansteken van de kaarsen): ‘Als alles duister is’
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft
Een vuur dat nooit meer dooft - couplet 6x
Als alles duister is.

Votum en groet
Zingen: ‘Ik zal er zijn’ couplet 1, 5 en 6
1. 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’
5. 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
6. ‘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’ (2x)

Gebed
In memoriam: door Jetty
Zingen: ‘Voor alle heiligen in de heerlijkheid’ couplet 1, 2 en 10
1. Voor alle heil’gen in de heerlijkheid
die U beleden in hun aardse strijd,
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd!
Halleluja, halleluja!

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.
Halleluja, halleluja!
10. Van alle einders, van de verste kust
Zullen zij vinden vrede, feest en rust
U lovend, Vader, Zoon, heilige Geest
Halleluja, halleluja!

Schriftlezing Deuteronomium 32 vers 8 - 12: door Eddy
8 Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams
kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken
vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten.
9 Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied dat Zijn
eigendom is.
10 Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij
omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel.
11 Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels
uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken,
12 zo heeft alleen de HEERE hem geleid, er was geen vreemde god bij hem.

Zingen: ‘De kracht van Uw liefde’
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde
(Refrein)
			
			
			
			

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij,
dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij
en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Refrein (2x)

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

Overdenking
Luisterlied ‘De Heer is mijn Herder’: door Lotte en Daphne
Dankgebed
Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ couplet 1 - 4
1. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,		
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,		
in de dood je leven sparen.		
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Uitleidend orgelspel: ‘De Heilige Stad’
- Vervolg op de begraafplaats Veluwegaard te Kootwijkerbroek -

Dankwoord: door Gert
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

