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Muziek bij binnenkomst 
“Hoog boven alle vragen” 
 
Welkomstwoord 
 
Dankwoord namens de dochters 
door Gerda 
 
We luisteren naar 
“Heer, ik kom tot U” 
 
Heer, ik kom tot U,      Met uw liefde, Heer, 
hoor naar mijn gebed.     kom mij tegemoet, 
Vergeef mijn zonden nu,     nu ik mij tot U keer, 
en reinig mijn hart.      en maak alles goed. 
 
Zie mij voor U staan,     Jezus op uw woord, 
zondig en onrein.      vestig ik mijn hoop. 
O, Jezus raak mij aan,     U leeft en U verhoort 
van U wil ik zijn.      mijn bede tot U. 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Schriftlezing 
1 Johannes 2: 12-17 (Herziene Statenvertaling) 
 

12Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van Zijn 
Naam. 13Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf 
u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, omdat 
u de Vader kent. 14Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf 
het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord 
van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. 15Heb de wereld niet lief en ook 
niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader 
niet in hem. 16Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte 
van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de 
wereld. 17En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God 
doet, blijft tot in eeuwigheid. 
 
 



 
 
We luisteren naar  
Psalm 84 vers 1 en 6 (oude berijming) 

 
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,    Want God, de HEER', zo goed, zo mild, 
o HEER' der legerscharen God,    is 't allen tijd een zon en schild. 
zijn mij Uw huis en tempelzangen.   Hij zal genaad' en ere geven; 
Hoe branden mijn genegenheen,   Hij zal hun 't goede niet in nood 
om 's HEEREN voorhof in te treen!   onthouden, zelfs niet in de dood, 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;  die in oprechtheid voor Hem leven. 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,   Welzalig, HEER', die op U bouwt, 
en aan mijn ziel het leven geeft.    en zich geheel aan U vertrouwt. 
 
Overdenking 
 
We luisteren naar  
“Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij” 
 
Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij-  Storm en duisternis bedreigt u; 
't Oog omhoog en hand in hand?   zijt daartegen gij bestand? 
Wij gaan op des Konings roepstem,   Waarom zou ons harte vrezen, 
naar ons huis en Vaderland,    wand'lend aan des Heeren hand? 
Over bergen en door dalen    Jezus Zelf zal voor ons strijden, 
gaan wij naar die blijde zalen   en door storm en nacht ons leiden, 
van Gods huis in ’t Vaderland.   naar Gods huis in 't Vaderland. 
 
"Pelgrims, zegt ons, mogen wij ook 
met u trekken naar dat land?" 
Komt, weest welkom, volgt ons allen, 
't oog omhoog en hand aan hand. 
Bij der eng'len vreugdezangen, 
zal ons Jezus Zelf ontvangen, 
in Gods huis in 't Vaderland. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
 
 
 
 



 
 
We luisteren naar  
“De kracht van uw liefde” 
 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken voor de kracht van Uw liefde 
 
Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Heer, kom dichterbij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij. 
En Heer, leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde 
 
Refrein… 2x 
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Zegen 
 
Bij het verlaten van de aula luisteren we naar 
“Avondgebed” 
 
 
 
 
 

Op de begraafplaats belijden we ons geloof en bidden we het Onze Vader 


