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Orgelspel

Binnenkomst
Familieleden komen met kist, onder klokkengelui, binnen 
  
Welkom

Paaskaars wordt aangestoken 
door Ineke

Zingen  Lied 885: 1, 2 - “Groot is uw trouw, o Heer”

  Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
  Er is geen schaduw van omkeer bij U.
  Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde
  die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

  Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
  en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
  Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
  Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Stil gebed en groet

Luisteren Opwekking 818 - “Op die dag” 
gezongen door Marloes onder begeleiding 
van Daphne op de piano en Didi op de gitaar 

  Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
  Eenmaal heelt U iedere wond 
  Heel de oude wereld verdwijnt 
  De pijn voorbij 

  Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
  Eenmaal zal het duidelijk zijn 
  Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
  De angst voorbij 
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  Op die dag, in de hemel 
  Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
  Dan zijn wij bij Jezus 
  En klinkt het overwinningslied 

  Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
  Kan genade heerlijker zijn
  En U maakt ons anders en nieuw 
  Op die dag 

  Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
  Eenmaal is het vechten voorbij 
  Dan zien we uw macht en uw pracht 
  Op die dag 

  Op die dag, in de hemel 
  Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
  Dan zijn wij bij Jezus 
  En klinkt het overwinningslied 

  Op die dag, in de hemel 
  Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
  Dan zijn wij bij Jezus 
  En klinkt het overwinningslied 

  Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
  Kan genade heerlijker zijn? 
  En U maakt ons anders en nieuw 
  Ja, U maakt ons anders en nieuw 
  U maakt ons anders en nieuw 
  Op die dag 

  Op die dag, in de hemel 
  Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
  Dan zijn wij bij Jezus 
  En klinkt het overwinningslied

Herinnering aan moeder 
door Meindert
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Persoonlijk woord
door Riek

Zingen  Opwekking 770 - “Ik zal er zijn”

  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.

  ‘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’.

  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.

  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'

  Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn’

Bloemengedicht 
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Zingen  ELB 381 - “Daar ruist langs de wolken”

  Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
  die hemel en aarde verenigt te zaam,
  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?

  Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
  en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
  O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
  dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
  Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
  want Gij zijt der mensen en engelen Heer!

Schriftlezing Psalm 100

Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, 
heel de aarde,  dien de HEER met vreugde, kom 
tot hem met jubelzang. Erken het: de HEER is God, 
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, 
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.  
Kom zijn poorten binnen met een loflied, 
hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng 
hem hulde, prijs zijn naam: de HEER is goed, 
zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van 
geslacht op geslacht. 
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Zingen  Psalm 67a: 1, 2 - “Heel de aarde jubelt en juicht”

Refrein:  Heel de aarde jubelt en juicht 
  voor de Heer, halleluja, halleluja.

  Ja, heel de aarde moet God wel prijzen, 
  loven zijn machtig beleid,
  omdat Hij steeds op wondere wijze 
  alles bestuurt in gerechtigheid. 

Refrein:  Heel de aarde jubelt en juicht 
  voor de Heer, halleluja, halleluja.

  Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
  toont ons zijn aanschijn van licht.
  Hij gaat ons voor op alle wegen, 
  heeft uit de zonde ons opgericht. 

Refrein:  Heel de aarde jubelt en juicht 
  voor de Heer, halleluja, halleluja.

Overdenking

Luisteren  “Una Mattina van Ludovico Einaudi”
door Daphne op de piano 

Gebed

Zingen slotlied Lied 416: 1, 2, 3 - “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. 
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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.

Dankwoord 
door Bram

Zegenbede
    
Uitgeleide 
Terwijl de familieleden met de kist de kerk verlaten luisteren wij naar   
ELB 413 - “Lichtstad met de parelen poorten”

Bij het graf

Woord van toevertrouwen

Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
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




