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It Is Well With My Soul (H. Spafford)

When peace like a river attendeth my way
When sorrows like sea billows roll
Whatever my lot, Thou hast taught me to say
It is well, it is well with my soul

It is well (it is well)
With my soul (with my soul)
It is well, it is well with my soul

Though Satan should buffet, though trials should come
Let this blest assurance control
That Christ (yes, He has) has regarded my helpless estate
And has shed His own blood for my soul

It is well (it is well)
With my soul (with my soul)
It is well, it is well with my soul

My sin, oh the bliss of this glorious thought (a thought)
My sin, not in part, but the whole (every bit, every bit, all of it)
Is nailed to the cross, and I bear it no more (yes)
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul

It is well (it is well)
With my soul (with my soul)
It is well, it is well with my soul

And Lord, haste the day when my faith shall be sight
The clouds be rolled back as a scroll
The trump shall resound, and the Lord shall descend
Even so, it is well with my soul

It is well (it is well)
With my soul (with my soul)
It is well, it is well with my soul

‘Cause of You, Jesus, it is well

It is well (it is well)
With my soul (with my soul)
It is well, it is well with my soul
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OP DE BEGRAAFPLAATS 

Lezen van de geloofsbelijdenis

Lezen: 1 Thess. 4 vers 13-18
13 Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die 
ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop 
hebben.

14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op de-
zelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen 
overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voor-
gaan.

16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en 
met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, 
zullen eerst opstaan.

17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgeno-
men worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo 
zullen wij altijd bij de Heere zijn.

18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

We bidden gezamenlijk 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 deze 
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 van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. 
Amen

Het gezin van der Lee verlaat als laatste de begraafplaats



Orde van dienst

Inleidend orgelspel: ’ Toekomst vol van hoop’ 

We zingen met elkaar ’ Toekomst vol van hoop’
1 In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

2 Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

3 U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

4 U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

5 U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

6 U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht

7 U geeft een toekomst vol van hoop 
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

8 U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen

Zingen psalm 124 vers 1
Dat Israël nu zegge, blij van geest:
Indien de HEER, die bij ons is geweest,
Indien de HEER, die ons heeft bijgestaan,
Toen ‘s vijands heir en aanval werd gevreesd,
Niet had gered, wij waren lang vergaan.

Dankgebed
Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel ’ It Is Well With My Soul’

De begrafenis zal plaatshebben op begraafplaats Westhage te Moerkapelle



Dankwoord door Sarie 

In Memoriam door kinderen van der Lee

We luisteren naar het lied van Simeon: ‘Nu laat u mij in vrede gaan’
Hoe lang nog tot Uw vrede komt?
Wanneer vertroost U Israël?
Hoe lang tot Uw Gezalfde komt
en Davids huis in eer herstelt?
Hoor ons gebed, zie ons verdriet;
onthoud ons Uw genade niet.
O Trooster, geef ons hoop en moed
als U ons ongezien ontmoet.

U leidt mij naar Uw heiligdom;
ik zie de hoop van Israël.
Uw rijk van recht en vrede komt:
de volken zien en staan versteld.
Gezegend is de Vredevorst,
de Redder die Uw volk verlost.
Gezegend is dit heilig Kind,
dat door Zijn dood de wereld wint.

Nu laat U mij in vrede gaan,
want U lost Uw beloften in.
Ik neem Uw redding dankbaar aan,
tot eens de wereld vrede vindt.
Wanneer ik hier mijn ogen sluit,
heet U mij welkom in Uw huis.
Ik leef het leven tegemoet,
tot ik U zie en U ontmoet!

We vervolgen de dienst onder leiding van ouderling J.C. Oosterom 

Gebed 

Zingen: Psalm 136 vers 1, 2 en 26 
1 Looft den HEER, want Hij is goed;
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

2 Looft den groten God, Wiens troon
Hoger rijst dan die der goôn;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

26 Geeft den God des hemels eer;
Lof zij aller scheps’len HEER;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

Schriftlezing: Psalm 23

1 De HEERE is mijn Herder,mij ontbreekt niets.

2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.

4 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, 
want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; 
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Zingen Psalm 95 vers 1 en 2
1 Komt, laat ons samen Isrels HEER.
Den rotssteen van ons heil, met eer,
Met Godgewijden zang ontmoeten;
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,
Met een verheven lofgedicht
En blijde psalmen, juichend groeten.

2 De HEER is groot, een heerlijk God,
Een Koning, die het zaligst lot,
Ver boven alle goôn, kan schenken.
Het diepst van ‘s aardrijks ingewand,
Het hoogst gebergt’ is in Zijn hand;
‘t Is al gehoorzaam op Zijn wenken.

Overdenking n.a.v. Psalm 23


