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Inleidend orgelspel

De rouwkaart wordt voorgelezen (allen staan)

Welkom

Intochtslied: Liedboek-2013, Lied 23 B : 1 en 3

De HEER is mijn Herder! De HEER is mijn Herder!
’k Heb al wat mij lust; Al dreigt ook het graf,
Hij zal mij geleiden geen kwaad zal ik vrezen,
naar grazige weiden. Gij zult bij mij wezen;
Hij voert mij al zachtkens O HEER, mij vertroosten
aan waatren der rust. Uw stok en Uw staf!

Gelegenheid voor een stil gebed

Onze hulp

Groet

In memoriam

Zingen: Psalm 43 : 4 en 5

Dan ga ik op tot uw altaren, Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
tot U, o bron van zaligheid. mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren Vertrouw op ’s HEREN welbehagen,
en dankbaar ruisen alle snaren Hij doet weldra de morgen dagen.
voor U die al mijn vreugde zijt Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
en eindloos mij verblijdt. mijn redder is de HEER.



Gedicht

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die ’t niet verdien

het leven vond, want ik was doof
en blind, maar nu kan ‘k zien.

Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad,

maar ook als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondenlast
En tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in Zijn Heerlijkheid
mag stralen als de zon,

dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

Zingen: Bundel Ned. Herv. Kerk 1938, Gezang 174 : 1 en 4

Vaste Rots van mijn behoud, Eenmaal als de stonde slaat
als de zonde mij benauwt, dat dit lichaam sterven gaat,
laat mij steunen op uw trouw, als mijn ziel uit d’aardse woon’
laat mij rusten in uw schauw, opklimt tot des Rechters troon,
waar het bloed, door U gestort, Rots der eeuwen, in uw schoot
mij de bron des levens wordt. berg mijn ziele voor de dood.

Lezing uit de Bijbel: Psalm 43



Zingen: Liedboek voor de Kerken (1973), Gezang 293 : 1 en 4

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!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Lezing uit de Bijbel:   Johannes 13 : 34-35 

trouwtekst van Jan en Lenny, 08-08-1969

Zingen: Johannes de Heer, lied 150 : 1 en 3

Welk een vriend is onze Jezus, Zijn wij zwak, belast, beladen
die in onze plaats wil staan! en terneergedrukt door zorg.
Welk een voorrecht dat ik door Hem, Dierb're Heiland, onze toevlucht,
altijd vrij tot God mag gaan. Gij zijt onze hulp en borg.
Dikwijls derven wij veel vrede, Als soms vrienden ons verlaten,
dikwijls drukt ons zonde neer, gaan wij biddend tot de Heer;
juist omdat wij 't al niet brengen, in Zijn armen zijn wij veilig,
in 't gebed tot onze Heer. Hij verlaat ons nimmermeer.

Overdenking

Meditatief orgelspel



Zingen: Liedboek-2013, Lied 791 : 1, 4, 5, 6

Liefde, eenmaal uitgesproken Liefde laat zich voluit schenken
als uw Woord van het begin als de allerbeste wijn.
liefde, wil ons overkomen Liefde blijft het feest gedenken
als geheim en zegening. waarop wij uw gasten zijn.

Liefde waagt zichzelf te geven, Liefde boven alle liefde,
ademt op van goede trouw. die zich als de hemel welft.
Liefde houdt ons in het leven, - over ons: wil ons genezen,
daarop hebt Gij ons gebouwd. Bron van liefde, Liefde zelf!

Gebeden

Zingen: Evangelische Liedbundel, nr. 132

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind,
en zegt telken kere: ‘Christus overwint!’
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Dankwoord namens de famile

Uitleidend orgelspel 



Bij het graf:

We luisteren naar de Apostolische Geloofsbelijdenis

We bidden gezamenlijk het Onze Vader

Slotwoord

Zegen




