
 

Dienst van Woord en Gebed 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorafgaande aan de begrafenis van 

 

Johanna Alida Kuiper – van den Berg 

 

 
* 4 augustus 1927                                              † 30 januari 2023 

 

 

 

op 6 februari 

in de Dorpskerk 

te Voorschoten 

 

 

 

 



Muziek bij binnenkomst: ‘She’ – Charles Aznavour 

 

Woord van welkom 

 

De kleinkinderen steken de kaarsen aan 

 

Bemoediging en Groet 

 

Lied ‘Laat de kinderen tot mij komen’ 

 
 

2. 

Laat de mensen tot mij komen, 

over alle wegen. 

Laat de mensen tot mij komen, 

houdt ze toch niet tegen. 

Want de poorten van mijn rijk, 

gaan ook voor hen open, 

als ze aan een kind gelijk, 

bij mij binnen lopen. 

 

Gebed 

 

In Memoriam  

 

 

 

 

 

 



Lied ‘Geest van hierboven’ 

 
 



2. 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

Schriftlezing uit Lucas 10:25-37 

 
25Er kwam een wetgeleerde die Hem 

op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 

‘Meester, wat moet ik doen om deel 

te krijgen aan het eeuwige 

leven?’ 26Jezus antwoordde: ‘Wat 

staat er in de wet geschreven? Wat 

leest u daar?’ 27De wetgeleerde 

antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, 

lief met heel uw hart en met heel uw 

ziel en met heel uw kracht en met 

heel uw verstand, en uw naaste als 

uzelf.’ 28 ‘U hebt juist geantwoord,’ 

zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u 

zult leven.’ 29Maar de wetgeleerde 

wilde zijn gelijk halen en vroeg aan 

Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 30Toen 

vertelde Jezus hem het volgende: 

‘Er was eens iemand die van 

Jeruzalem naar Jericho reisde en 

onderweg werd overvallen door 

rovers, die hem zijn kleren 

uittrokken, hem mishandelden en 

hem daarna halfdood 

achterlieten. 31Toevallig kwam er 

een priester langs, maar toen hij het 

slachtoffer zag liggen, liep hij met 

een boog om hem heen. 32Er kwam 

ook een Leviet langs, maar bij het 

zien van het slachtoffer liep ook hij 

met een boog om hem heen. 33Een 

Samaritaan echter, die op reis was, 

kreeg medelijden toen hij hem 

zag. 34Hij ging naar de gewonde 

man toe, goot olie en wijn over zijn 

wonden en verbond ze. Hij zette 

hem op zijn eigen rijdier en bracht 

hem naar een logement, waar hij 

voor hem zorgde. 35De volgende 

morgen gaf hij twee denarie aan de 

eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en 

als u meer kosten moet maken, zal 

ik u die op mijn terugreis 



vergoeden.” 36Wie van deze drie is 

volgens u de naaste geworden van 

het slachtoffer van de rovers?’ 37De 

wetgeleerde zei: ‘De man die hem 

barmhartigheid heeft betoond.’ 

Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u 

dan voortaan net zo.’ 

 

Lied ‘Meester, men zoekt U wijd en zijd’ 

 
6. 

Koning, verheugd geloven wij 

wat uw getuigen verkonden: 

slechts onder uwe heerschappij 

heeft ons hart vrede gevonden. 

Daarom zoekt U elk mensenkind; 

zoek, Herder, mij, opdat ik vind; 

anders zo ga ik te gronde. 

 

Verkondiging 

 

Muziek: Droomland 

 

Gedicht 

 

Gebed 

 

 

 

 

 

 



Slotlied ‘Zegen ons Algoede’ 

 
 

2. 

Stort, op onze bede, 

in ons hart uw vrede, 

en vervul ons met de kracht 

van uw Geest bij dag en nacht. 

 

3. 

Amen, amen, amen! 

Dat wij niet beschamen 

Jezus Christus onze Heer, 

amen, God, uw naam ter eer! 

 

 

Muziek bij het uitgaan: We’ll meet again – Vera Lynn 

 

We zetten de dienst voort op de begraafplaats.  

 

 

 

 

* * * 

 
 

 

 

 

 



Enkele woorden naar Romeinen 14:7-8. 

 

Na het dalen van de kist bidden wij het Onze Vader: 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd, 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede, 

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, 

en vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

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 eeuwigheid.  

Amen 

 

Zegen 


