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Aanwezigen gaan staan
Bij binnendragen orgelspel │ 'Abba Vader'

Aanwezigen gaan zitten
Welkom

Aansteken kaars

Votum en groet

Zingen │ Psalm 91 : 1 

  Heil hem wien God een plaats bereidt
  In zijn verheven woning:
  Hij overnacht in veiligheid
  Bij een almachtig koning.
  Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
  Mijn toevlucht en mijn veste,
  Op U vertrouw ik, Heer, Gij wilt
  Voor mij altijd het beste.

Aanwezigen gaan staan
Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;  
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van 
de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder 
Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, die is neerge-
daald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren 
naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; Ik 
geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke kerk, de gemeenschap 
der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het 
lichaam en het eeuwige leven. Amen

Zingen │Lied 170 : 1 ELB

  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



  Refrein:
  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.
 

Aanwezigen gaan zitten
Woorden ter herinnering

Beelden ter herinnering

Zingen │ Lied 191 : 1 ELB

  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,
  Zingen 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.

Gebed

Schriftlezing │ Psalm 91 : 14 - 16 & 1 Korinthe 13
14 Omdat zij Mij zeer bemint, zal Ik haar bevrijden; Ik zal haar beschut-
ten, omdat zij mijn naam kent. 15 Roept zij Mij aan, Ik zal haar antwoor-
den; Ik zal in de benauwdheid bij haar zijn, Ik zal haar uitredden en tot 
ere brengen. 16 Met lengte van dagen zal Ik haar verzadigen, en Ik zal 
haar mijn heil doen zien.

1 Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, 
maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cim-
baal.
2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en 
alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, 
maar ik had de liefde niet, ik ware niets.



3 Al ware het, dat ik al wat ik heb tot spijs uitdeelde, en al ware het, dat 
ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, 
het baatte mij niets.
4 De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, 
de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen,
5 zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet ver-
bitterd, zij rekent het kwade niet toe.
6 Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. 
7 Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
8 De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan 
hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben.
9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.
10 Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.
11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, 
overlegde ik als een kind. Nu ik een man ben geworden, heb ik afge-
legd wat kinderlijk was.
12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van  
aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten 
volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van 
deze is de liefde.

Zingen │ Er is een God die hoort!

  Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
  er is een God, er is een God.
  Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
  er is een God die hoort.
  Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
  wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
  Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
  er is een God die hoort.

  Van oost tot west, van zuid tot noord,
  mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
  Wordt 's Heren liefde alom gehoord,
  mensenkind, zegt het voort.
  Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
  maar zoek het heil bij Jezus alleen.
  Dat al uw hoop op hem is gericht,
  Jezus is 't eeuwig licht.

Verkondiging



Zingen │ Lied 413 : 1 en 4 ELB

  Lichtstad met uw paarlen poorten,
  Wondre stad zo hoog gebouwd,
  Nimmer heeft men op deze aarde,
  Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

  Refrein:
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
  Luistren naar zijn liefdesstem,
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem.

  Wat een vreugde zal dat wezen
  Straks vereend te zijn met Hem
  In de stad van paarlen poorten
  In het nieuw Jeruzalem.
  Refrein

Dankgebed en voorbeden

Dankwoord namens de familie

Zingen │ Gezang 293 : 1 (melodie the Rose)

  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!

Aanwezigen gaan staan
Zegen

Bij het uitdragen zingen we Lied 416 NLB

  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.



  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.

  Ga met God en Hij zal met je zijn,
  In zijn liefde je bewaren,
  In de dood je leven sparen.
  Ga met God en Hij zal met je zijn.

  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

Uitleidend orgelspel │ 'Blijf bij mij Heer'

* * *

Op de begraafplaats bidden wij het Onze Vader


