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Inleidende muziek: ‘Daar ruist langs de wolken’

Woord van welkom

Onze Hulp en Groet

Zingen: Lied 14 ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’

 Halleluja, eeuwig dank en ere,
 lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
 word’ op aard’ en in de hemel, Here,
 voor uw liefd’ U toegebracht!
 Vader, sla ons steeds in liefde gade;
 Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
 uw gemeenschap, Geest van God,
 amen, zij ons eeuwig lot!

Aansteken van de kaarsen in de levensboom

We luisteren naar: ‘God be in my head’
    (Gezongen door: Kees, Letta en Rosannne)

Naar de tekst uit Psalm 139:
Voor de koorleider, van David.
Here, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie, Here, Gij kent het volkomen.

Gebed

Mijn afscheidsbrief: door Jaap



Zingen: ‘You raise me up’

 When I am down and, oh my soul, so weary
 When troubles come and my heart burdened be
 Then, I am still and wait here in the silence
 Until You come and sit awhile with me.

 You raise me up, so I can stand on mountains
 You raise me up, to walk on stormy seas
 I am strong, when I am on your shoulders
 You raise me up to more than I can be.

 You raise me up, so I can stand on mountains
 You raise me up, to walk on stormy seas
 I am strong, when I am on your shoulders
 You raise me up to more than I can be.

 You raise me up, so I can stand on mountains
 You raise me up, to walk on stormy seas
 I am strong, when I am on your shoulders
 You raise me up to more than I can be.

 You raise me up, so I can stand on mountains
 You raise me up, to walk on stormy seas
 I am strong, when I am on your shoulders
 You raise me up to more than I can be.
 You raise me up to more than I can be.

Herinnering aan Pa: door Margreet

Neerleggen van de witte rozen

Zingen: ‘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.



Eerste lezing: ‘Door goede machten’ (Dietrich Bonhoeffer)

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Tweede lezing: Psalm 23

1. Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
2.  Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water,
3.  Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn
 naam.
4.  Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij
 mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
5.  U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met  
 olie, mijn beker vloeit over.
6.  Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het  
 huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Overdenking
 



Zingen: ‘Ik zal er zijn’

 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’.

 Een boog in de wolken als teken van trouw,
 staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
 In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
 ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
 Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
 dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
 U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

 ‘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’.
 
 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.

Danken en bidden

Zingen: Lied 512 vers 1, 2, 6 en 7

 1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 klinkt mij uw naam in ’t oor,
 uw naam die mij geloven doet:
 Gij gaat mij reddend voor;

 2. Uw naam die onze wonden heelt
 en ons met manna spijst,
 die onze dood en zonde deelt
 en onze vrees verdrijft.



 6. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
 klinkt mij uw naam in ’t oor,
 als ik van alles scheiden moet
 gaat nog die naam mij voor.

 7. O naam, eeuwige ademtocht,
 een sterveling ben ik,
 als eens mijn eigen adem stokt
 dan draagt mij uw muziek.

Zegen, die we beantwoorden met ‘De Vrede van God’

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Tijdens het uitdragen wordt dit zegenlied vervolgd

 



- Vervolg liturgie op de begraafplaats - 

 Laten wij dan nu begraven
 wie zijn taak hier heeft gedaan,
 toevertrouwen aan de aarde
 met zijn woorden verdergaan.

 Laten wij dan nu de tranen
 van verdriet en van zoveel gemis,
 laten vallen op de aarde
 die ons wieg en woning is.

 Laten wij dan nu verzorgen
 wat er bleef van deze mens,
 wetend dat zijn geest geborgen
 bij de Bron van alles is.

We bidden samen: ‘Onze Vader’

Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, 
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, 
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.


