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Orgelspel ‘Neem, Heer, mijn beide handen’

Binnenkomst familie

Welkom

Zingen: Psalm 139: 1 en 14

 Heer, die mij ziet zoals ik ben,
 dieper dan ik mijzelf ooit ken,
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
 Gij volgt mij waar ik zit of sta.
 Wat mij ten diepste houdt bewogen,
 ‘t ligt alles open voor uw ogen.

 Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
 toch open voor uw aangezicht.
 Toets mij of niet een weg in mij
 mij schaadt en leidt aan U voorbij.
 O God, houd mij geheel omgeven,
 en leid mij op den weg ten leven.

Stil moment en beginwoorden

Gebed

Bijdragen van Hans en Larissa en Joanne 

Zingen: ‘Abba Vader’

 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.
 U alleen doorgrondt mijn hart,
 U behoort het toe.
 Laat mijn hart steeds vurig zijn.
 U laat nooit alleen.
 Abba, Vader, U alleen,
 U behoor ik toe.



 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts voor U alleen.
 Dat mijn wil voor eeuwig zij
 d’uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
 Laat mij nimmer gaan.
 Abba, Vader, laat mij zijn,
 slechts van U alleen.

Bijbellezing: Psalm 139: 1-16 (door Klarise)

1Voor de koorleider. Van David, een psalm.

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.

4Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

7Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,
hoe aan uw blikken ontkomen?
8Klom ik op naar de hemel – u tref ik daar aan,
lag ik neer in het dodenrijk – u bent daar.

9Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,
al ging ik wonen voorbij de verste zee,
10ook daar zou uw hand mij leiden,
zou uw rechterhand mij vasthouden.

11Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,
het licht om mij heen veranderen in nacht,’
12ook dan zou het duister voor u niet donker zijn –



de nacht zou oplichten als de dag,
het duister helder zijn als het licht.

13U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

15Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Overweging

Zingen: ‘Groot is uw trouw’

 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.
 AI wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
 kracht voor vandaag,
 blijde hoop voor de toekomst.
 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
 Refrein:



Dankgebed voor het leven van Janny Bultman

Zegen

Zingen: ‘U zij de glorie’

 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie nu en immer meer.
 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 immer meer.

 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 in dood.
 U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, nu en immermeer.

Mededeling door de uitvaartbegeleider 

Uitgeleide met muziek ‘Toekomst vol van hoop’
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