
Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn,
en Ik zal u rust geven.

Mattheüs 11:28
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Tijdens het binnendragen van Jaap ter Beek
luisteren we naar: ‘Veilig in Jezus’ armen’ -  van Remco Hakkert

 Veilig in Jezus’ armen, 
 veilig aan Jezus’ hart,
 dáár in Zijn teer erbarmen, 
 dáár rust mijn ziel van smart.
 Hoor, ‘t is het lied der eng’len, 
 zingend van liefd’ en vrede,
 ruisend uit ‘s hemels zalen, 
 over de glazen zee.
 Veilig in Jezus’ armen, 
 veilig aan Jezus’ hart; 
 dáár 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!
 Heer, laat mij lijdzaam wachten,
 totdat het duister vliedt
 en ‘t oog aan gindse kusten
 Uw heillicht gloren ziet.
 Jezus, mijn dierb’re Toevlucht,
 Jezus, Gij stierf voor mij!
 Dat op die Rots der eeuwen
 eeuwig mijn hope zij!



Votum

Zingen: Psalm 42: 1 en 5

 ‘t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
 schreeuwt niet sterker naar ‘t genot
 van de frisse waterstromen,
 dan mijn ziel verlangt naar God.
 Ja, mijn ziel dorst naar den HEER’;
 God des levens, ach, wanneer
 zal ik naad’ren voor Uw ogen,
 in Uw huis Uw naam verhogen?

 Maar de HEER’ zal uitkomst geven
 Hij, Die ‘s daags Zijn gunst gebiedt.
 ‘k Zal in dit vertrouwen leven
 en dat melden in mijn lied;
 ‘k zal Zijn lof zelfs in den nacht
 zingen, daar ik Hem verwacht,
 en mijn hart, wat mij moog’ treffen,
 tot den God mijns levens heffen.

Gebed

Woord van nagedachtenis door de familie

Zingen: Lied 23a: 1, 3 en 5 - Weerklank

 De Heer is mijn Herder!
 ‘k Heb al wat mij lust;
 Hij zal mij geleiden
 naar grazige weiden.
 Hij voert mij al zachtkens
 aan waat’ren der rust.

 De Heer is mijn Herder!
 Al dreigt ook het graf,
 geen kwaad zal ik vrezen,
 Gij zult bij mij wezen;
 o Heer, mij vertroosten
 uw stok en uw staf!



.

 De Heer is mijn Herder!
 Hem blijf ik gewijd!
 ‘k zal immer verkeren
 in ‘t huis mijnes Heren:
 zo kroont met haar zegen
 zijn liefde me altijd.

Schriftlezing: Mattheüs 11: 25-30

25 In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel 
en van de aarde, 
dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan 
jonge kinderen hebt geopenbaard.
26 Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.
27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en 
niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, 
en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.
28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.
29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik 
zachtmoedig ben en nederig van hart; 
en u zult rust vinden voor uw ziel;
30 want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Zingen: Lied 192 - Weerklank

 Geest van hierboven,
 leer ons geloven,
 hopen, liefhebben door uw kracht!
 Hemelse vrede,
 deel U nu mede
 aan een wereld die U verwacht!
 Wij mogen zingen
 van grote dingen,
 als wij ontvangen
 al ons verlangen,
 met Christus opgestaan. Halleluja!
 Eeuwigheidsleven
 zal Hij ons geven,
 als wij herboren
 Hem toebehoren,
 die ons is voorgegaan. Halleluja!



 Wat kan ons schaden,
 wat van U scheiden,
 liefde die ons hebt liefgehad?
 Niets is ten kwade,
 wat wij ook lijden,
 Gij houdt ons bij de hand gevat.
 Gij hebt de zege
 voor ons verkregen,
 Gij zult op aarde
 de macht aanvaarden
 en onze koning zijn. Halleluja!
 Gij, onze Here,
 doet triomferen
 die naar U heten
 en in U weten,
 dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Overdenking over: Mattheüs 11: 28

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.

Zingen: Opwekking 518

 Heer, U doorgrond en kent mij;
   mijn zitten en mijn staan
   en U kent mijn gedachten,
   mijn liggen en mijn gaan.
   De woorden van mijn mond, o Heer,
   die zijn voor U bekend
   en waar ik ook naar toe zou gaan,
   ik weet dat U daar bent.

 Refrein:
 Heer, U bent altijd bij mij,
 U legt uw handen op mij
 en U bent voor mij en naast mij
 en om mij heen.
 Heer, U bent altijd bij mij,
 U legt uw handen op mij
 en U bent voor mij en naast mij
 en om mij heen,
 elke dag.



 Heer, U doorgrondt en kent mij,
 want in de moederschoot
 ben ik door U geweven;
 U bent oneindig groot.
 Ik dank U voor dit wonder, Heer,
 dat U mijn leven kent
 en wat er ook gebeuren zal,
 dat U steeds bij mij bent.

 Heer, U bent altijd bij mij,
 U legt uw handen op mij
 en U bent voor mij
 en naast mij
 en om mij heen.
 Heer, U bent altijd bij mij,
 U legt uw handen op mij
 en U bent voor mij
 en naast mij
 en om mij heen.

 Refrein:
 Heer, U bent altijd bij mij,
 U legt uw handen op mij
 en U bent voor mij en naast mij
 en om mij heen.
 Heer, U bent altijd bij mij,
 U legt uw handen op mij
 en U bent voor mij en naast mij
 en om mij heen,
 elke dag.

Gebed



Zingen: Lied 471 - Weerklank

 Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heeren 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!

 Heer’, ik wil Uw liefde loven,
 al begrijpt mijn ziel U niet.
 Zalig hij, die durft geloven,
 ook wanneer het oog niet ziet.
 Schijnen mij Uw wegen duister,
 zie, ik vraag U niet: waarom?
 Eenmaal zie ik al Uw luister,
 als ik in Uw hemel kom!

 Laat mij niet mijn lot beslissen:
 zo ik mocht, ik durfde niet.
 Ach, hoe zou ik mij vergissen,
 als Gij mij de keuze liet!
 Wil mij als een kind behand’len,
 dat alleen de weg niet vindt:
 neem mijn hand in Uwe handen
 en geleid mij als een kind.

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

Dankwoord door de familie

Zegen



Tijdens het uitdragen van Jaap ter Beek zingen we:
‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ 

 Lichtstad met uw paarlen poorten,
 wond’re stad zo hoog gebouwd,
 nimmer heeft men op deez’ aarde,
 ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

 Refrein:
 Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
 luist’ren naar Zijn liefdesstem,
 daar geen rouw meer en geen tranen
 in het nieuw Jeruzalem.

 Heilig oord vol licht en glorie,
 waar de boom des levens bloeit
 en de stroom van levend water
 door de gouden Godsstad vloeit. (Refrein)

 Schoon tehuis voor moede pelgrims,
 komend uit de zandwoestijn,
 waar zij rusten van hun werken
 bij de springende fontein. (Refrein)

 Wat een vreugde zal dat wezen
 straks vereend te zijn met Hem
 in de stad met paarlen poorten
 in het nieuw Jeruzalem. (Refrein)


