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Orgelspel

Binnenkomst

Woord van welkom

Votum en groet

Zingen: Psalm 23: 1, 2 en 5
1. De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

‘De Heer is mijn Herder’
2. De Heer is mijn Herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik
Hij draagt me als ik viel.

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 me altijd.
Gebed

Woorden door Wim
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Zingen: Liedbundel 70 : 1 en 2

‘Groot is Uw trouw, o Heer’

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refr.: Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Refr.: Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond. (2x)
1e Schriftlezing: Psalm 127: 1 en 2
1 Een pelgrimslied van Salomo. Als de HEER het huis niet
bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad
niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. 2 Vergeefs
is het dat je vroeg opstaat, je laat te ruste legt, je aftobt voor
wat brood – Hij geeft het zijn lieveling in de slaap.
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Orgelspel

2e Schriftlezing: Johannes 14: 1 - 6
14 1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders
gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
3 Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom
Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen
jullie zijn waar Ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar Ik heen
ga.’ 5 Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe
gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen
weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij.

Zingen: Liedbundel 60: 1 en 3

‘Veilig in Jezus armen’

1. Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, 't is het lied der eng'len
zingend van liefd' en vree,
ruisend uit 's hemels zalen,
over de glazen zee.
Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.
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3. Jezus mijn dierb're toevlucht,
Jezus, U stierf voor mij.
Dat op die Rots der eeuwen
eeuwig mijn hope zij.
Heer, laat mij lijdzaam wachten
totdat het duister vliedt
en 't oog aan gindse kusten
uw heillicht gloren ziet.
Veilig in Jezus' armen
veilig aan Jezus' hart;
daar in zijn teer erbarmen
daar rust mijn ziel van smart.

Overdenking

Zingen: Psalm 139: 1 en 6

‘Heer die mij ziet, zoals ik ben’

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent U mij, U weet waar ik ga,
U volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open, 't ligt alles open
't ligt alles open, voor uw ogen.
2. U bent mij overal nabij,
uw ogen waken over mij,
van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist hoe het zou verdergaan.
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o God, hou mij geheel omgeven
en leid mij op de weg van 't leven.
o God, hou mij geheel omgeven
en leid mij op, en leid mij op,
en leid mij op de weg van 't leven.
en leid mij op, en leid mij op,
en leid mij op de weg van 't leven.
Woorden van Nienke, Marte en Anne Sied
Gebed
Zingen: Lied 416: 1, 2 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’
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.
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

Zegen
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Respons:
1. Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.
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.

Mededelingen uitvaartleider

Uitgeleide onder orgelspel
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