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Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde je bewaren.
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten.
In Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Uitleg vertrek door Jan van Staveren

Uitleidend orgelspel: ’Blijf bij mij Heer’

 De begrafenis zal plaatshebben op de begraafplaats aan 
de Binnenweg te Zoetermeer.

Op de begraafplaats wordt de liturgie voortgezet met:

Graflegging

Apostolische Geloofsbelijdenis

Onze Vader

Zegenbede



5. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
6. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.
7. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
8. De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwig-
heid.

Zingen: Psalm 121 vers 1, 2 en 4
‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Hij is, al treft u ‘t felst verdriet,
Uw wachter, die uw voet
Voor wankelen behoedt;
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;
Geen kwaad zal u genaken;
De HEER zal u bewaken.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar’;
De HEER, ‘t zij g’ in of uit moogt gaan,
En waar g’ u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Overdenking

Dankgebed

Zingen: Weerklank 356 vers 1-4

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Inleidend orgelspel: ’Op U mijn Heiland blijf ik hopen’

Opening 

Zingen: Psalm 84 vers 1 en 6
Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot,
O HEER, der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen!
Hoe branden mijn genegenheên,
Om ‘s HEEREN voorhof in te treên!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t’ allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad’ en ere geven;
Hij zal hun ‘t goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Persoonlijk woord

Zingen: Psalm 42 vers 1 
’t Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar ’t genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naadren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 

Gebed

Schriftlezing: Psalm 121
1.Een pelgrimslied
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
2. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.


