
 

 

Orde van dienst 

voor de dankdienst voor het leven van 
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Voorganger: ds. Aafke Rijken-Hoevens 

Organist: Guus Fennema 



 
 
Muziek voor de dienst 
 
Binnendragen – Kyrie (uit Hohe Messe, J.S. Bach) 
 Heer ontferm U. 
 
Ontsteken van het licht 
 
Moment van stilte en bezinning 
 
Bemoediging en groet 
 
Aanvangslied psalm 68 : 7  
 

7. God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de Here Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 

 
Gebed om Gods aanwezigheid 
 
Woorden van herinnering namens Folkert 
 
Gedicht De moerbeitoppen ruisten (Nicolaas Beets) 
 
         ‘De moerbeitoppen ruisten;’ 
                 God ging voorbij; 
         Neen, niet voorbij, hij toefde; 
         Hij wist wat ik behoefde, 
                 En sprak tot mij; 
 
 



 
 
          Sprak tot mij in de stille, 
                 De stille nacht; 
         Gedachten, die mij kwelden, 
         Vervolgden en ontstelden, 
               Verdreef hij zacht. 
 
       Hij liet zijn vrede dalen 
               Op ziel en zin; 
       ’k Voelde in zijn vaderarmen 
       Mij koestren en beschermen, 
               En sluimerde in. 
 
       De morgen, die mij wekte 
               Begroette ik blij. 
       Ik had zo zacht geslapen, 
       En Gij, mijn Schild en Wapen, 
               Waart nog nabij. 
 
Lied 1009  O lieve Heer, geef vrede 

 
1. O lieve Heer, geef vrede 
aan allen hier beneden 
die uitzien naar uw feest, 
opdat de mensen weten: 
uw heilige profeten 
zijn niet verblind geweest. 
 
2. Doe onze ogen stralen, 
doe ons het hart ophalen 
aan blijdschap na verdriet; 
o God voor wie verschijnen 
Christus en al de zijnen, 
versmaad hun smeken niet! 
 

  



 
 
3. Verlos ons van de boze, 
laat niet de goddelozen 
op aarde koning zijn! 
Laat ons uw land betreden, 
dat zal een land van vrede 
van melk en honing zijn! 
 

Woorden van herinnering namens de (klein)kinderen 

 
Beelden van herinnering 
Mag ik dan bij jou (Claudia de Breij) 
 
Lezingen   
 
Lucas 11: 9-10 (NBG) 

9 En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en 

u zal opengedaan worden. 10 Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, 

vindt en wie klopt, hem zal opengedaan worden. 

 
Johannes 20: 19-21 (NBV) 

19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; 

ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus 

kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' 20 Na deze woorden 

toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de 

Heer zagen. 21 Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij 

heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen 

heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest.' 

 

Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 

 
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
 



 
 
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

 
Overdenking 
 
Orgelspel “Jesus bleibet meine Freude”, J.S. Bach 
 
Gebeden 
 
Slotlied: Lied 634 U zij de glorie, opgestane Heer 
 

1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 
Zegen met gezongen zegenbede 
 
Uitgeleide  - Dona nobis pacem (uit Hohe Messe, J.S. Bach) 
 Geef ons vrede. 

  

 



 

 

De dienst wordt voorgezet op de Algemene Begraafplaats aan de Munnikenweg 4  

en afgesloten met het uitspreken van de geloofsbelijdenis. 

 

Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden 

in de zekerheid van wat wij belijden, 

maar in verwondering over wat ons toevalt 

en geschonken wordt; 

 

dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht, 

maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft; 

dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben, 

maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten. 

 

Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest 

die al wat mensen scheidt te boven gaat 

en hen bezielt tot wat heilig is en goed, 

opdat zij, zingend en zwijgend, 

biddend en handelend, 

God eren en dienen. 

 

Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens, 

het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust. 

Hij had de mensen lief en werd gekruisigd 

maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij. 

Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed 

en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij. 

 

Wij geloven in God, de Eeuwige, 

die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan, 

die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst 

en ons wenkt naar een toekomst van vrede. 

 

 



 

 

Wij geloven dat wij zelf, 

zo zwak en feilbaar als wij zijn, 

geroepen worden om 

met Christus en allen die geloven verbonden, 

kerk te zijn in het teken van de hoop. 

 

Want wij geloven in de toekomst van God en wereld, 

in een goddelijk geduld dat tijd schenkt 

om te leven en te sterven en om op te staan, 

in het koninkrijk dat is en komen zal, 

waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen. 

 

Aan God zij de lof en de eer 

in tijd en eeuwigheid 

 

Amen 

 



 


