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Sijkelina van Wieren - Bats
Lien

Bedum, 6 november 1929 
 Den Haag, 22 januari 2022

Pax Christikerk te Den Haag
Dinsdag 1 februari 2022 om 10.30 uur



Voorganger: ds. Peter Bakker
Organist: Peter Dingemanse 
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Binnenkomst van het gezin met de kist

Muziek   Opwekking 125: Heer, ik kom tot U

Welkom

Stil moment

Aansteken van de Paaskaars

Gebed

Persoonlijk woord 
door Marjo  (dochter van Lien)

We luisteren naar Sela - Ik zal er zijn   
En kijken naar een fotomoment              

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

Persoonlijk woord  
door Robert Jan (zoon van Lien)

We luisteren naar Maroon 5 - Memories 
En kijken naar een fotomoment

Persoonlijk woord  
door Martijn (kleinzoon van Lien)

We luisteren naar  A little Prayer
muzikale bijdrage, door Martijn
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Bijbellezing  Psalm 139:1-18 Groot Nieuws-vertaling
door Marjo 
1Voor de voorzanger.
Een psalm uit de bundel van David.
Heer, U doorgrondt me, U kent me.
2U ziet mij of ik nu zit of sta. 
U verstaat mijn gedachten al van verre.
3U slaat mij gade of ik nu rust of werk. 
Wat ik ook doe: het is U vertrouwd.
4Voor er een woord over mijn lippen komt, 
weet U al, Heer, wat ik denk.
5U bent om me heen, U bent voor me en achter me, 
en Uw hand ligt op mijn schouder.
6Dat U me zo kent kan ik niet bevatten, 
het gaat mijn verstand te boven.
7Waar kan ik U ontlopen, waar kan ik U ontvluchten?
8Al zou ik opklimmen naar de hemel, U bent er; 
al zou ik afdalen naar het dodenrijk, U tref ik er aan.
9Al vloog ik naar het uiterste oosten 
of streek ik neer in het verste westen,
10ook daar zou U mij leiden, ook daar houdt Uw hand mij vast.
11Al vroeg ik de duisternis: ‘Verberg me, 
laat het nacht worden om mij heen,’
12zelfs dan verbergt de duisternis me niet; 
voor U is de nacht als de dag,
de duisternis als het licht.
13U weefde mij in de schoot van mijn moeder, U deed mij ontstaan.
14Ik dank U, want het is een wonder zoals ik ben gemaakt.
Alles wat U maakt, is een wonder. Dat besef ik heel goed.
15Ik was voor U niet verborgen toen ik in dat duister groeide,
als in het binnenste van de aarde.
16U zag mij toen ik nog geen vorm had, en mijn dagen waren al vastgesteld,
al geschreven in uw boek, voor er één enkele was aangebroken.
17Hoe diep zijn uw gedachten, mijn God,  en hoe oneindig in getal.
18Hoe zou ik ze kunnen tellen! 
Talrijker zijn ze dan de korrels van het zand.
Telkens als ik ontwaak, ben ik nog met U bezig.

Overdenking
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We zingen Opwekking 518: Heer, U doorgrondt en kent mij 

  Heer U doorgrondt en kent mij,
  mijn zitten en mijn staan.
  En U kent mijn gedachten,
  mijn liggen en mijn gaan.
  De woorden van mijn mond O Heer die zijn voor U bekend.
  En waar ik ook naartoe zou gaan,
  ik weet dat U daar bent.

  Heer U bent altijd bij mij,
  U legt U handen op mij,
  en U bent voor mij,
  en naast mij,
  en om mij heen.

  Heer U bent altijd bij mij,
  U legt U handen op mij,
  en U bent voor mij,
  en naast mij,
  en om mij heen.
  Elke dag.

  Heer U doorgrondt en kent mij,
  want in de moederschoot.
  Ben ik door U geweven,
  U bent oneindig groot!
  Ik dank U voor dit wonder heer,
  dat u mijn leven kent.
  En wat er ook gebeuren zal,
  dat U steeds bij mij bent!

  Heer U bent altijd bij mij,
  U legt U handen op mij,
  en U bent voor mij,
  en naast mij,
  en om mij heen.

  Heer U bent altijd bij mij,
  U legt U handen op mij,
  en U bent voor mij,
  en naast mij,
  en om mij heen.
  Elke dag! 



Dankgebed

We zingen Liedboek 416: 1,2,3 en 4: Ga met God en Hij zal met je zijn  
  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

  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 

Zegen

Muziek    
Bij het verlaten van de kerkzaal



Er is gelegenheid te condoleren en iets te drinken in de Ontmoetingshal.


