
In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.

Psalm 4: 9
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Bij het binnendragen zingen we: ‘Veilig in Jezus armen’ 

 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 vreê,
 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 zondenmacht;
 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.

Welkom

Zingen: ‘Ik bouw op U’ (Opwekking 124)

 Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
 Niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
 Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming.
 Ik bouw op U en ga in uwe naam.



 Gelovend ga ik eigen zwakheid voelend.
 En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
 Toch rijst in mij een lied van overwinning.
 Ik bouw op U en ga in uwe naam.
 Toch rijst in mij een lied van overwinning.
 Ik bouw op U en ga in uwe naam.

 Ik bouw op u, mijn Schild en mijn Verlosser
 Gij voert de strijd, de huld’ is U gewijd
 In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
 in rust met U die mij hebt voortgeleid. 
 In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
 in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Gebed

Mennie draagt een gedicht voor

Zingen: ‘Ik wil jou van harte dienen’ (Opwekking 378)

 Ik wil jou van harte dienen
 en als Christus voor je zijn.
 Bid dat ik genade vind, dat
 jij het ook voor mij kunt zijn.

 Wij zijn onderweg als pelgrims,
    vinden bij elkaar houvast.
    Naast elkaar als broers en zusters,
    dragen wij elkanders last.

 Ik zal Christus’ licht ontsteken
 als het duister jou omvangt.
 Ik zal jou van vrede spreken
 waar je hart naar heeft verlangd.

 Dan zal het volmaakte komen
 als wij zingend voor Hem staan.
 Als wij Christus’ weg van liefde
 en van lijden zijn gegaan.



.

De kleinkinderen delen hun herinneringen aan oma

Uit Psalm 119 lezen we:

10 Ik verlang met mijn hele hart naar U.
Help me om U te gehoorzamen.
11 Ik bewaar uw woord in mijn hart,
zodat ik niet verkeerd tegen U zal doen.
12 Ik prijs U, Heer!
Leer mij om me te houden aan uw leefregels.
13 Ik vertel anderen
over de wetten die U heeft gegeven.
14 Het is fijner om uw wil te doen
dan om heel erg rijk te zijn.
15 Ik denk over uw wetten na
en ik wil doen wat U van me vraagt.
16 Ik geniet van uw leefregels
en zal U gehoorzamen.
17 Wees goed voor mij, Heer,
dan zal ik leven en uw woord gehoorzamen.
18 Open mijn ogen,
zodat ik kan zien hoe geweldig uw wet is.

26 Ik heb U alles verteld wat ik heb gedaan
en U heeft me geantwoord.
Leer mij te leven volgens uw leefregels.
27 Help me om uw wetten te begrijpen,
zodat ik over uw wonderen zal nadenken.

30 Ik wil me aan de waarheid houden.
Daarom gehoorzaam ik uw wetten.
31 Ik klem me er aan vast.
Heer, stel mij niet teleur.
32 Ik zal uw wetten gehoorzamen.
U zorgt ervoor dat ik dat graag wil.
33 Heer, leer mij om me te houden aan uw leefregels.
Ik zal me er tot het einde aan vasthouden.
34 Maak me verstandig,
zodat ik me met mijn hele hart aan uw wet zal houden.
35 Ik wil leven zoals U het wil,
want ik houd van uw wetten.



36 Laat mijn hart verlangen naar uw wetten,
en niet naar rijkdom.
37 Help mij om de goede kant op te kijken,
zodat ik niet ga verlangen naar dingen die niet goed voor me zijn.
Geef mij leven door mijn gehoorzaamheid aan U.

38 Doe alstublieft wat U mij heeft beloofd,
want ik heb diep ontzag voor U.
39 Zorg ervoor dat ik nooit tevergeefs op U vertrouw,
want dat zou ik vreselijk vinden.
Maar wat U van mij wil, is goed.

43 Laat me vasthouden aan uw waarheid.
Want ik vertrouw er op dat U rechtvaardig zal oordelen.
44 Ik zal me altijd aan uw wet houden,
voor altijd en eeuwig.
45 Ik zal in vrijheid kunnen leven
als ik U gehoorzaam ben.

54 Hier op aarde, waar ik als vreemdeling woon,
zijn uw leefregels voor mij als een prachtig lied.
55 Zelfs ‘s nachts denk ik aan U, Heer,
zelfs ‘s nachts houd ik me aan uw wet.
56 Dat komt doordat ik U gehoorzaam ben.

Zingen: ‘Wat de toekomst brengen moge’ (Gezang 293) 

 Wat de toekomst brengen moge,
 mij geleidt des Heren 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.

Overdenking

Zingen: ‘Er is een dag’ (Opwekking 585)

 Er is een dag,
 waar al wat leeft al lang op wacht,
 een dag van blijdschap,
 als heel de schepping wordt bevrijd.
 En op die dag,
 dan komt de Heer en haalt zijn bruid
 die rein en stralend
 opgaat in zijn heerlijkheid.



 Er klinkt geschal,
 wanneer de graven opengaan
 en doden opstaan,
 voor eeuwig levend door zijn kracht.
 Hun aardse tent
 wordt nu bekleed met heerlijkheid
 de dood verzwolgen,
 overwonnen voor altijd.

 Refrein:
 Spoedig zullen wij Hem zien
 en voor altijd op Hem lijken
 en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
 Nooit meer tranen,
 nooit meer pijn,
 want wij zullen met Hem leven
 in zijn nabijheid,
 voor altijd.
 Amen, a-men!

 Dus kijk omhoog
 en zie wat nog verborgen is,
 maar wat beloofd is,
 dat blijft in alle eeuwigheid.
 En als je lijdt,
 weet dat het maar voor even is
 Als Jezus terugkomt,
 deel je in zijn heerlijkheid. (Refrein)

 A-men (4x)

Roelanda vertelt namens de familie

Dankgebed



Zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’ (Evangelische liedbundel 413)

 Lichtstad met uw paarlen poorten, 
 wond’re stad, zo hoog gebouwd, 
 nimmer heeft men op deze 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)

Mededelingen en dankwoord namens de familie door de 
begrafenisondernemer

  



Bij het uitdragen zingen we: ’Wees stil voor het aangezicht van God’
(Opwekking 464)

 Wees stil voor het aangezicht van God,
 want heilig is de Heer.
 Aanbid Hem met eerbied en ontzag
 en kniel nu voor Hem neer;
 die zelf geen zonde kent
 en ons genade schenkt
 Wees stil voor het aangezicht van God,
 want heilig is de Heer.
 
 Wees stil, want de heerlijkheid van God
 omgeeft ons in dit uur.
 Wij staan nu op heilige grond,
 waar Hij verschijnt met vuur;
 een eeuwigdurend licht
 straalt van zijn aangezicht.
 Wees stil, want de heerlijkheid van God
 omgeeft ons in dit uur.

 Wees stil, want de kracht van onze God
 daalt neer op dit moment.
 De kracht van de God die vergeeft
 en ons genezing brengt;
 niets is onmogelijk
 voor wie gelooft in Hem.
 Wees stil, want de kracht van onze God
 daalt neer op dit moment.

 Wees stil, want de kracht van onze God
 daalt neer op dit moment.
 



Op de begraafplaats:

Aan het graf bidden we gezamenlijk het Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, 
alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want uw is het koninkrijk, en de kracht, 
en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.



God zorgt

’t Is vaak niet te verklaren
hoe God de dingen doet,
totdat je toch uiteind’lijk
Zijn Vaderarm ontmoet.
Hij troost je en bemoedigt

als alles duister lijkt.
Weet, wat gebeuren mag, dat

Zijn liefde nimmer wijkt.

Hij gaat soms wond’re wegen.
Dan vragen wij ons af

of Hij ons wel helpt dragen
het kruishout dat Hij gaf.

Maar plots zien wij Zijn armen,
vast om ons heen gelegd,

bemerken we Zijn aandacht,
gelijk Hij heeft voorzegd.

’t Is vaak niet te verklaren,
zoals God ons geleidt.

Maar Hij weet alle dingen,
kent onze levenstrijd.

Hij laat ons nooit verzinken,
hoe hoog de zee ook gaat

en blijft ons, wat ook kome,
een Steun en Toeverlaat!


