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Wij vervolgen de dienst op begraafplaats 

Woorden ten afscheid

Wij bidden het Onze Vader

Onze Vader die in de hemel 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 leid 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

Wij ontvangen de zegen

Dankwoord door Reijer Lucas

Voorganger:   Bastienne Prins-van den Boomgaard 
  (lid uitvaartteam ’t Spectrum)
Namens de gemeente:   Tineke van der Eijk 
Organist:   Anton Lok



Wij luisteren naar orgelspel Psalm 23 (melodie Opwekking 121)

Welkomstwoord en bemoediging

Aansteken van de kaars door Ria Beekman
Wij zingen lb 146 c: 1, 3 en 7

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God .
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft,
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, Halleluja.

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja, Halleluja.

Roemt dan, gij mensen, en lofzing tezamen,
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed.
Love dan ieder die hem vreest,
Vader en Zoon en Heilige Geest.
Halleluja, Halleluja.

Gebed

Persoonlijke woorden door Tony Prins

Wij zingen uit zangbundel Joh. de Heer: 256

Als op ‘s levens zee de stormwind om u loeit.
Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit.
Tel uw zegeningen tel ze een voor een.
En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

We zingen lb 769: 1, 2 en 6 

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt de voorhang van de wolken,
Wordt uw aangezicht onthuld,
Vaart de tijding door de volken
Dat gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
Want de schriften zijn vervuld.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed! 

Uitleidende woorden

Uitleidende muziek lb 634: ‘U zij de glorie’ 
- We gaan staan -

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Licht mogen stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zijde glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!



Refrein:
Tel uw zegeningen, een voor een.
Tel ze alle en vergeet er geen.
Tel ze alle, noem ze een voor een.
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Drukken ‘s levens zorgen u soms zwaar terneer.
Schijnt het kruis te zwaar u, zeg het aan de Heer.
Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien.
Dan zal ‘t harte zingen en de zorgen vlien.

Refrein

Als ge ziet op and’ren met veel geld en goed.
Weet uw hemelvader geeft u overvloed.
Tel uw zegeningen voor geen geld te koop.
Schatten in de hemel zijn uw blijde hoop.

Refrein

Zo in alle moeiten zorgen zonder tal.
Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal.
Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe.
Troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Refrein

Reijer Lucas leest met ons uit de Bijbel: Openbaring 7: 9-17 (NBG)

Daarnaast zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit 
alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor 
het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 
En zij riepen met luider stem en zeiden: 
De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam! 
En al de engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier 
dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden 
God, zeggende: 
Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en 
de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! 
Amen. 
En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen, die 
bekleed zijn met de witte gewaden, en vanwaar zijn zij gekomen? En ik 
sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, 
die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun gewaden gewas-

sen en die wit gemaakt in het bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de 
troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die 
op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet 
meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, 
noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal 
hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens; en God zal 
alle tranen van hun ogen afwissen.

Overdenking

Wij zingen lb 747: 1, 6 en 8    

Eens komt de grote zomer 
waarin zich ‘t hart verblijdt.
God zal op aarde komen 
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren 
in heel zijn creatuur.

Dan breekt muziek van snaren
aan alle kanten uit
een niet te evenaren,
een goddelijk geluid.
De engelen omringen
met heiligen tesaam
de troon van God en zingen
de glorie van het Lam.

Dan zal het loflied schallen
rondom de gouden troon,
dan heffen wij daar allen
met grote vreugde aan:
Lof zij en eer en sterkte
de Vader en de Zoon,
de Geest om al zijn werken
zij lof van nu voortaan.

Gedicht door Joke Lucas 

Plaatsen van het gedachtenissteentje door Tineke van der Eijk

Dank en voorbeden


