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Orgelspel bij binnenkomst:
‘Jesu bleibet meine Freude’, BWV 147 van J.S. Bach

Woord van welkom

Aansteken van de kaarsen

Bemoediging en Groet

Lied 791: 1, 2 en 6

2.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.



6.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Gebed

In Memoriam door Jaap-Willem

Muziek Ich steh an deiner Krippen hier, BWV 248 van J.S. Bach
Ich steh an deiner Krippen hier
O Jesu du mein Leben
Ich komme, bring, und schenke dir
was du mir hast gegeben
Nimm hin es ist mein Geist und Sinn
Herz, Seel’ und Mut nimm alles hin
und lass dir’s wohl gefallen

In Memoriam door Jurrien en Ramon

Lied 418

2.
Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

3.
Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

4.
God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Schriftlezing uit Spreuken 16:3 en Psalm 121
Spreuken 16
3 Vertrouw bij je werk op de HEER,
en je plannen zullen slagen.



Psalm 121
1 Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen.
Van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter.
4Nee, Hij sluimert niet,
Hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
Hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

Muziek Hebe deine Augen auf, Opus 70-nr. 28
van F. Mendelssohn
Hebe deine Augen auf zu den Bergen, 
von welchen dir Hilfe kommt. Deine Hilfe kommt 
vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht 

Verkondiging

Muziek Ik zal er zijn, Sela door Anke Knispel
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. 

‘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’. 



3.
Gezegend was het land, de stad,
waar deze koning binnentrad.
Gezegend ’t hart, dat openstaat
en Hem als koning binnenlaat.
De zonne der gerechtigheid
verblindde niet door majesteit;
maar wat in duister sliep,
ontwaakte, toen Hij riep.

Orgelspel

We zetten de dienst voort op de begraafplaats. 

* * *
Enkele woorden naar Romeinen 14:7-8

Wij bidden 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

Gebed, steeds na de zin ‘…zo bidden wij U samen’ zingen wij
 ‘Laudate omnes gentes’

Lied 435






