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Organist: dhr. W. Schutte



Inleidende muziek: ’Er is een God die hoort’

Welkom

Bemoediging en groet

Zingen: ‘Beveel gerust uw wegen’ vers 1, 3 en 5
 1. Beveel gerust uw wegen,  3. Laat Hem besturen, waken,
 al wat u ’t harte deert,   ’t is wijsheid wat Hij doet! 
 der trouwe hoede en zegen  Zo zal Hij alles maken,
 van Hem, die ’t al regeert.  dat ge u verwonderen moet,
 Die wolken, lucht en winden  als Hij, die alle macht heeft,
 wijst spoor en loop en baan,  met wonderbaar beleid
 zal ook wel wegen vinden  geheel het werk volbracht heeft,
 waarlangs uw voet kan gaan.  waarom gij thans nog schreit. 

 5. Maar blijft gij met vertrouwen
 naar God zien in de nacht;
 dan doet Hij u aanschouwen
 wat gij het minst verwacht.
 Eens zal Hij u bevrijden
 ook van de zwaarste last,
 houd moedig bij het strijden
 aan zijn beloften vast.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 116
1 Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen.
2 Want Hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang (tot Hem)  
 roepen.
3 Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het dodenrijk hadden  
 mij aangegrepen, ik ondervond benauwdheid en smart.
4 Maar ik riep de naam des Heren aan: Ach Here, red mijn leven.
5 Genadig is de Here en rechtvaardig, onze God is een ontfermer.
6  De Here bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost.
7 Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Here u heeft welgedaan.
8 Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet  
 van aanstoot.
9 Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden.
10 Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak: Ik ben zeer verdrukt;
11 toen ik in mijn angst zeide: Alle mensen zijn leugenachtig.
12 Hoe zal ik de Here vergelden al zijn weldaden jegens mij?
13	De	beker	der	verlossing	zal	ik	opheffen,	ik	zal	de	naam	des	Heren	aanroepen.



14 Mijn geloften zal ik de Here betalen, in de tegenwoordigheid van al zijn volk.
15 Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten.
16 Ach Here, waarlijk, ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, de zoon van uw dienst 
 maagd: Gij hebt mijn banden losgemaakt.
17	Ik	zal	U	lofoffer	brengen	en	de	naam	des	Heren	aanroepen.
18 Mijn geloften zal ik de Here betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk,
19 in de voorhoven van het huis des Herenin uw midden, o Jeruzalem. Halleluja.

Zingen: Psalm 89 vers 1
 1. ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên;
 Uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên.
 Ik weet, hoe ‘t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
 Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
 Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,
 Zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken.

Overdenking

Zingen: Psalm 68 vers 7
 7. God zij geprezen met ontzag.
 Hij draagt ons leven dag aan dag,
 zijn naam is onze vrede.
 Hij is het die ons heeft gered,
 die ons in ruimte heeft gezet
 en leidt met vaste schreden.
 Hij die het licht roept in de nacht,
 Hij heeft ons heil teweeggebracht,
 dat wordt ons niet ontnomen.
 Hij droeg ons door de diepte heen,
 de Here Here doet alleen
 ons aan de dood ontkomen.

Bijdrage: door klein- en achterkleinkinderen

Zingen: ‘De Heer is mijn herder’ vers 1, 3 en 5
 1. De Heer is mijn herder!  3. De Heer is mijn herder!
 ’k Heb al wat mij lust;   Al dreigt ook het graf
 Hij zal mij geleiden   geen kwaad zal ik vrezen,
 naar grazige weiden.   Gij zult bij mij wezen;
 Hij voert mij al zachtkens  o Heer, mij vertroosten
 aan waat’ren der rust.   uw stok en uw staf!

 



 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

Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ vers 1 en 4
 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!

 4. Waar de weg mij brengen moge,
 aan des Vaders trouwe hand,
 loop ik met gesloten ogen
 naar het onbekende land.

Dankwoord: door Jos Westervelt

Uitleidende muziek: ‘Lichtstad met uw paar’len poorten’

 

- Vervolg op de begraafplaats Veluwegaard te Kootwijkerbroek - 

Bij het graf:
 - Laatste woorden
 - Onze Vader
 - De zegen


