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Bij binnendragen luisteren we naar: LB 913, Wat de toekomst brenge moge 
Orgelbewerking van Feike Astma uitgevoerd door Arjan van Hees 

 

Welkom  

 

Woorden van vertrouwen 

 

Luisteren naar lied 132: 1,3,5 uit de bundel van Joh. De Heer  

Heer, ik hoor van rijke zegen 
die Gij uitstort keer op keer, 
laat ook van die milde regen, 
dropp'len vallen op mij neer, 
ook op mij, 
ook op mij, 
dropp'len vallen ook op mij. 
 
Heil’ge Geest wil niet voorbij gaan, 
Gij geeft blinden d’ ogen weer. 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan, 
werk in mij met kracht, o Heer, 
ook in mij, ook in mij, 
werk ook door uw kracht in mij. 
 
Liefde Gods zo rein en krachtig, 
bloed van Jezus, rijk en vrij. 
Gods genade, sterk en machtig, 
o verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
o verheerlijk U in mij. 

 

Gebed 

 

De kaarsen 

 



 

1 Korinthe 15: 20,21 

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de 
gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de 
opstanding uit de dood er gekomen door een mens.  

 

Luisteren naar lied 112: 1,4 uit het liedboek van de kerken  

Een naam is onze hope, 

een grond heeft Christus' Kerk, 

zij rust in ene dope, 

en is zijn scheppingswerk. 

Om haar als bruid te werven, 

kwam Hij ten hemel af. 

Hij was 't, die door zijn sterven 

aan haar het leven gaf. 

 

In haar drie-een'ge Here, 

nog in haar aardse strijd, 

blijft zij met hen verkeren, 

wien ruste werd bereid. 

Geef dat in uw genade, 

o God, ook eenmaal wij 

langs uwe lichte paden 

gaan tot der zaal'gen rei! 

 

Bijbellezing uit Johannes 10: 27-30 en 14-15 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:  

Mijn schapen luisteren naar mijn stem,  

ik ken ze en zij volgen mij.  

Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn 
hand roven.  

Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de 
hand van mijn Vader roven, Ik en de Vader wij zijn één.’ 

 



Ik ben de goede herder.  

Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,  

zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.  

Ik geef mijn leven voor de schapen.  

 

Overweging 

 

Luisteren naar de Heer is mijn Herder, uitgevoerd door zanggroep Sela 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Moment van stilte 
 

Wegzending en zegen 

 

Mededelingen uitvaartbegeleider  

 

Uitleidende muziek. Lied 523:1,2,3 uit de bundel van Joh. de Heer   

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. 

 

 

 

 



 

Veilig in Jezus' armen, 

vrij bij mijn Heer en Borg; 

vrij van 't gewoel der wereld, 

vrij van verdriet en zorg; 

vrij van de vrees en twijfel, 

vrij van der zonden macht; 

nog slechts een weinig lijden, 

nog slechts een korte nacht. 

 

Veilig in Jezus' armen, 

vrij bij mijn Heer en Borg; 

vrij van 't gewoel der wereld, 

vrij van verdriet en zorg. 

 

Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 

eeuwig mijn hope zij! 

laat mij berustend wachten, 

totdat het duister vlucht 

en 't oog aan gindse kusten 

Uw licht zie in de lucht 

 

Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

Jezus, Gij stierf voor mij! 

Dat op die Rots der eeuwen 

eeuwig mijn hope zij! 

 

 

 

 

 

 



 

Bij het graf 

 

Toevertrouwen 

 

Gebed: 

Onze vader die in de hemelen zijt 

Uw naam worde geheiligd 

Uw koninkrijk kome 

U wil geschiede   

Gelijk in de hemel  

Alzo ook op de aarde 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

Vergeef ons onze schulden 

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 

En leidt ons niet in verzoeking 

Maar verlos ons van de boze 

Want van U is het koninkrijk 

En de kracht   

En de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid  

Amen 

 

Brengen van de laatste groet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


