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Geloofsbelijdenis
Ik geloof  in God de Vader,
de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon,
onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle.
Ten derde dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods
des almachtigen vaders,
vanwaar hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof  in de Heilige Geest.
Ik geloof  een heilige, algemene, Christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven. Amen.

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 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,
in der eeuwigheid,
Amen.
 
Wegzending en zegen
De vrede van God, die alle verstand te boven gaat zal uw harten en 
uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Amen.



Inleidend orgelspel ’Veilig in Jezus armen’
Welkom en inleiding
Zingen lied: LB.913

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Moment stilte
Aanvangswoord en groet
De gedachteniskaarsen worden aangestoken
Luister lied: Ik zal er zijn (Sela)
Wij gedenken Maria Ridder-Backer
Zingen lied: LB.704 vers 1 en 2

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.
Die eeuwig rijke God
moge_ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef  ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Het steentje
Gebed
Bij het uitdragen: orgelspel ’Eens zal op die grote morgen’
 

De begrafenis zal plaatshebben op 
begraafplaats Thijmhof  te Waddinxveen

Aan het graf
 
Wij hebben Maria Ridder-Backer toevertrouwd aan Gods eeuwige barm-
hartigheid en bestellen haar lichaam ter aarde, aarde tot aarde, stof  tot stof, 
in de vaste hoop en zalige verwachting van de opstanding tot het eeuwige 
leven;
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.



Gebed
Zingen lied: ELB.381 vers 1 en 2

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ‘t hart.
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!
Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;
zo lief  had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,
die, om ons te redden, de hemel verliet?

Lezing o.t.: Psalm 116
De HEER heb ik lief, Hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
Hij luistert naar mij,
ik roep Hem aan, mijn leven lang.
Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.
Toen riep ik de naam van de HEER:
‘HEER, red toch mijn leven!’
De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
de HEER beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd,
Kom weer tot rust, mijn ziel,
de HEER heeft naar je omgezien.
Ja, U hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.
Ik mag wandelen in het land van de levenden
onder het oog van de HEER.
Ik bleef  vertrouwen, ook al zei ik:
‘Ik ben diep ongelukkig.’
Al te snel dacht ik:
Geen mens die zijn woord houdt.
Hoe kan ik de HEER vergoeden
wat Hij voor mij heeft gedaan?

Ik zal de beker van bevrijding heffen,
de naam aanroepen van de HEER
en mijn geloften aan de HEER inlossen
in het bijzijn van heel zijn volk.
Kostbaar in de ogen van de HEER
is het leven van zijn getrouwen.
Ach HEER, ik ben uw dienaar,
uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares:
U hebt mijn boeien verbroken.
U wil ik een dankoffer brengen.
Ik zal de naam aanroepen van de HEER
en mijn geloften aan de HEER inlossen
in het bijzijn van heel zijn volk,
in de voorhoven van het huis van de HEER,
binnen uw muren, Jeruzalem.
Halleluja!
Zingen lied: LB.23b vers 1 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 wateren der rust.
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 me_altijd

Verkondiging
Zingen lied: De kracht van uw liefde (opw.488)

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde


