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Inleidend orgelspel: ’Dank sei Dir, Herr’ G.F. Händel

Bemoediging en groet

Samenzang: LvK Gezang 463 vers 1, 2 en 4
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

Stil gebed | Aanvangswoord en groet
Samenzang: LvK Gezang 297 vers 1 en 2

1. Toch overwint eens de genade,
en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade,
dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in ‘s Vaders licht,
verheerlijkt voor zijn aangezicht.

2. O welk een vreugde zal het wezen,
als Hem elk volk is toegedaan;
uit aard’ en hemel opgerezen
vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt
en aller stem Gods lof getuigt.

3. Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

Dankgebed en voorbede

Samenzang: LvK gezang 290 vers 1, 2 en 6
1. Er is een land van louter licht
waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Zegen

Uitleg vertrek Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel

Aansluitend zal de bijzetting plaatshebben in het familiegraf
op de Oude begraafplaats, Reijerskoop te Boskoop

4. In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ‘t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.



Woorden ter nagedachtenis

Muziek: ’Door de wind’ Sanne Hans

Gebed

Schriftlezing: Psalm 121 (NBG’51)

1 Een bedevaartslied.
Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
2 Mijn hulp is van de HERE,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Zie, de Bewaarder van Israël
sluimert noch slaapt.
5 De Here is uw Bewaarder,
de Here is uw schaduw aan uw rechterhand.
6 De zon zal u des daags niet steken,
noch de maan des nachts.
7 De HERE zal u bewaren voor alle kwaad,
Hij zal uw ziel bewaren.
8 De HERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren
van nu aan tot in eeuwigheid.

Samenzang: LvK Gezang 446 vers 1, 4 en 7 

1. O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ‘t oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

4. Al wat ik doe, al wat ik wil,
het is te zwak, te koud,
maar sterk en vurig wordt de ziel
wanneer zij U aanschouwt.

7. O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stokt
dan draagt mij uw muziek.

Schriftlezing: Johannes 14:1-14 (NBG’51)
1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 
2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben 
– want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 
3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot 
Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 
5 Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij 
dan de weg? 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt 
tot de Vader dan door Mij. 
7 Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent 
gij Hem en hebt gij Hem gezien.
8 Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. 
9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij 
gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? 
10 Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, 
die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet 
zijn werken. 
11 Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft 
om de werken zelf. 
12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal 
hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; 
13 en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon 
verheerlijkt worde. 
14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen.

Overdenking 

Orgelspel ’Komt als kind’ren van het Licht’ Feike Asma

Samenzang: LvK Gezang 442
1. Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

2. Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons tradt,
is het rechte pad.


