
Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, 
en dat niet uit uzelf: het is een gave van God.
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Tijdens het indragen luisteren we naar orgelspel: 
Opwekking 136 “Abba, Vader…” 

Welkom

Zingen: Psalm 121: 1 en 3

 Ik sla mijn ogen op en zie
 de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
 Mijn hulp is van mijn HERE, die
 dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

 De HEER brengt al uw heil tot stand,
 des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht.
 uw schaduw aan uw rechterhand:
 de zon zal U niet schaden, de maan doet niets ten kwade.

Geloofsbelijdenis (HC Zondag 1, 1)

Vraag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven?
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom
ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus.
Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen
betaald en mij uit alle macht van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo,
dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd
kan vallen, ja zelfs zo, dat alles dienen moet tot mijn heil. Daarom geeft
Hij mij door zijn Heilige Geest ook zekerheid van het eeuwige leven en
maakt Hij mij van harte bereid om voortaan voor Hem te leven.

Zingen: Psalm 42: 1, 5 en 7

 Heer, een hert in dorre streken
 smacht niet sterker naar ‘t genot
 van de koele waterbeken
 dan mijn ziel naar U, o God.
 Ja, ik dorst naar God, die leeft,
 God, die gunst en liefde geeft.
 Wanneer zal ik met de zijnen
 voor Gods aangezicht verschijnen?



 Maar de HEER zal uitkomst geven,
 die bij dag zijn gunst gebiedt.
 Dit vertrouwen doet mij leven,
 dat vermeld ik in mijn lied.
 Daarom zing ik zelfs bij nacht,
 want bij Hem verstilt mijn klacht.
 ‘k Zal de God mijns levens prijzen,
 biddend Hem mijn dank bewijzen.

 O mijn ziel, zozeer verslagen,
 waarom bent u zo ontrust?
 Hoop op God, uw heil zal dagen,
 vind weer in zijn lof uw lust.
 Ook al treft u smaad en spot,
 uw verlosser is uw God.
 Hoop op Hem en zie naar boven,
 ik zal God, mijn God, weer loven!

Gebed

Gedicht (door kleindochter Sharon)

In memoriam (door zoon Gerrit)

Muzikaal intermezzo: “Una Mattina” (van Ludovico Einaudi)

Schriftlezing: Efeze 2: 1-10

1 Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden,  
2 waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer 
wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de 
geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, 
3 – trouwens, ook wij allen hebben vroeger daarin verkeerd, in de 
begeerten van ons vlees, handelende naar de wil van het vlees en van 
de gedachten, en wij waren van nature, evenzeer als de overigen, 
kinderen des toorns –, 4 God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om 
zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad,



.

5 ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend 
gemaakt met Christus, – door genade zijt gij behouden –, 6 en 
heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de 
hemelse gewesten, in Christus Jezus, 7 om in de komende eeuwen 
de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar (zijn) 
goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 8 Want door genade zijt 
gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van 
God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme. 10 Want zijn maaksel 
zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die 
God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Zingen: Psalm 43: 3 en 4

 O Here God, kom mij bevrijden,
 zend mij uw waarheid en uw licht
 die naar uw heilge berg mij leiden,
 waar Gij mij woning wilt bereiden.
 Geef dat ik door U opgericht
 kom voor uw aangezicht.

 Dan ga ik op tot uw altaren,
 tot U, o bron van zaligheid.
 Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
 en dankbaar ruisen alle snaren
 voor U die al mijn vreugde zijt
 en eindloos mij verblijdt.

Overdenking (n.a.v. Efeze 2: 8)

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit 
uzelf: het is een gave van God;



Zingen: Gezang 163: 1, 2 en 3

 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

Zingen: Lied 293: 1 en 2

  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!

Dankwoord (door zoon Gerrit)

Tijdens het uitdragen luisteren we naar: 
Opwekking 717 “Stil, mijn ziel, wees stil…”

Op de begraafplaats:

Lezen: 1 Tessalonicenzen 4: 13-17

13 Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, 
die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), 
die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven 
en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus 
wederbrengen met Hem.
15 Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, 
die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de 
ontslapenen voorgaan, 16 want de Here zelf zal op een teken, bij 
het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, 
nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen 
het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, 
samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de 
Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.



Apostolische geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,
gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God,
de almachtige Vader;
vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

Het ‘Onze Vader’

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en 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.


