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Op de Oosterbegraafplaats bidden we gezamenlijk: 

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alsook 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.



Verwelkoming, bemoediging en groet

Psalm 139 vers  1, 2 en 3

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Waar zou ik vluchten voor uw Geest?
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden?

Bemoediging door Bep Verkerk

Gebed

Luisterlied: Onze schuilplaats is God 
Er is hoop die groter dan de dood is
Er is leven sterker dan het sterven
Er is licht dat niemand ooit kan doven
Er is liefde die nooit teleur zal stellen

Er is vrede ver voorbij de onrust
Er is blijdschap dieper de tranen
Er is sterkte zelfs in onze zwakte
Er is trouw die ons nooit zal verlaten

Onze hulp en onze verwachting
is in U voor eeuwig 

Een woord door Johan Westmaas mede namens Corry Westmaas

De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel.
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen.
Hij schraagt m’ als ik wankel,
Hij draagt m’ als ik viel.

De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd!
‘k Zal immer verkeren 
in ‘t huis mijnes Heren:
Zo kroont met haar zegen 
Zijn liefde m’ altijd.

Dankwoord door Anneke van der Bilt

Heenzending en zegen

Hemelhoog 200: U zij de Glorie 

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d’engel af,
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blij en welgezind
en zeg telkenkere: Christus overwint”
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
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was, die is en die komt.’ 9 Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen 
aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, 10 werpen de 
vierentwintig oudsten zich neer voor Hem die op de troon zit, en aanbidden 
Hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor zijn troon met de 
woorden: 11 ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt 
alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alles wat er is.’

Openbaring 21 vers 1-7 (NBV21)
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de 
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik de heilige 
stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was 
als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3 Ik 
hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder 
de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal 
als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst 
was is voorbij.’
5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf 
het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6 Toen zei Hij 
tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het 
einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven 
geeft. 7 Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal 
mijn kind zijn. 

Overdenking

Luisterlied: Leef met volle teugen

Leef met volle teugen
Durf te leven met de dag
Glimlach elke morgen
Er is iets moois dat op je wacht

Dankgebed en voorbeden

Psalm 23b vers 1, 2 en 5

De Heer is mijn Herder! 
‘k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat’ren der rust.

Hemelhoog 733: Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Refrein

Openbaring 4 vers 1 - 11 (NBV21)
1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me 
eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu: ‘Kom hierboven, 
dan laat Ik je zien wat er hierna gebeuren moet.’ 2 Op hetzelfde moment raakte 
ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. 3 Degene 
die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een 
regenboog die eruitzag als smaragd. 4 Om de troon heen stonden vierentwintig 
andere tronen, waarop vierentwintig oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en 
hadden een gouden krans op hun hoofd. 5 Van de troon gingen bliksemschichten 
uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fak-
kels; dat zijn de zeven geesten van God. 6 Ook lag er voor de troon iets als een 
zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, 
die van voren en van achteren een en al oog waren. 7 Het eerste wezen zag eruit 
als een leeuw en het tweede als een jonge stier; het derde had een gezicht als een 
mens en het vierde leek een vliegende adelaar. 8 Elk van de vier wezens had zes 
vleugels, met overal ogen aan de buiten- en de binnenkant. Dag en nacht, zonder 
ophouden, roepen ze: ‘Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die 
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