
Liturgie voor de dankdienst 

voor het leven van

Leendert Hugo Lamens
- Leen -

Zaterdag 19 november 2022 om 11.00 uur 
Dorpskerk aan de Dorpsstraat 36 in Nootdorp

Voorganger: Pastor M.W. Griffioen - Verweij
Organist: Kees Lamens

Ouderling van dienst: Henk van den Bosch



Muziek   Geoff Bullock ‘De kracht van Uw liefde’

Welkom door de ouderling

Zingen  ‘De Heer is mijn herder’ 

 1. 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.    

 2. De Heer is mijn herder!
  Hij waakt voor mijn ziel,
  Hij brengt mij op wegen
  Van goedheid en zegen
  Hij schraagt me als ik wankel
  Hij draagt me als ik viel.

 3. De Heer is mijn herder!   
  Al dreigt ook het graf,    
  geen kwaad zal ik vrezen,   
  Gij zult bij mij wezen;    
  O Heer, mij vertroosten    
  Uw stok en uw staf!    

 5. 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.
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Bemoediging en groet 

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw is tot in eeuwigheid
die niet laat varen het werk van zijn handen

De genade van onze Heer Jezus Christus,
de liefde van God en de gemeenschap van 
de Heilige Geest zij altijd met U 
Amen.

Aansteken van de kaarsen 
door Jan en Charissa
  
Gebed

Zingen  ‘Nooit meer nacht’ 

  Nooit meer nacht
  en nooit meer het verdriet.
  Eeuwig bij de Vader,
  die ons het leven biedt.

  Nooit meer nacht
  en nooit meer zond’ en dood.
  Eeuwig bij de Vader,
  zijn liefde is zo groot.

  Vader, dank, voor uw Zoon.
  Die voor ons zijn leven gaf.

  Nooit meer nacht
  en nooit meer zorg en pijn.
  Eeuwig bij de Vader,
  voor eeuwig, Amen

Woorden door de familie
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Schriftlezing

Openbaring 21, 1-7

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.’ 5 Hij 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 komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn 
en hij zal mijn kind zijn.

Deuteronomium 32, 11-12

11 Zoals een arend over haar jongen waakt en voortdurend erboven blijft 
zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, 12 zo heeft 
de Heer zijn volk geleid, hij alleen: geen andere god stond hem bij.

Zingen  ‘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.
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  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.

  ‘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 nog 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’

Overdenking

Meditatieve muziek

Zingen  ‘Toekomst vol van hoop’  

 1. In de nacht van strijd en zorgen    
  kijken wij naar U omhoog.   
  Biddend om een nieuwe morgen,   
  om een toekomst vol van hoop.  

 2. Ook al zijn er duizend vragen,
  al begrijpen wij U niet.
  U blijft ons met liefde dragen,
  U die alles overziet.
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  U geeft een toekomst vol van hoop
  Dat heeft U aan ons beloofd.
  Niemand anders U alleen,
  leidt ons door dit leven heen.

 3.  U heeft ons geluk voor ogen. 
  Jezus heeft het ons gebracht!
  Mens, als wij, voor ons gebroken
  in de allerzwartste nacht.

  U geeft een toekomst vol van hoop
  Dat heeft U aan ons beloofd.
  Niemand anders U alleen,
  leidt ons door dit leven heen.

 4.  U bent God, de Allerhoogste, 
  God van onbegrensde macht.
  Wij geloven en wij hopen
  op het einde van de nacht.

  U geeft een toekomst vol van hoop  } 
  Dat heeft U aan ons beloofd.             } 
  Niemand anders U alleen,            } 
  leidt ons door dit leven heen.  } 3x

Gebeden

Slotlied  ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’

 1. Lichtstad met uw paarlen poorten  
  Wond’re stad zo hoog gebouwd   
  Nimmer heeft men op deez’ aarde   
  Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
  Luist’ren naar zijn liefdesstem   
  Daar geen rouw meer en geen tranen  
  In het nieuw Jeruzalem.    
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 3. Wat een vreugde zal dat wezen
  Straks vereend te zijn met Hem.
  In die stad met paarlen poorten
  In het nieuw Jeruzalem
  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
  Luist’ren naar zijn liefdesstem
  Daar geen rouw meer en geen tranen
  In het nieuw Jeruzalem.

Uitgeleide

Muziek The Martin Mans formation ‘De kracht van uw liefde’ 

Hij zal je beschermen met Zijn vleugels,
onder Zijn wieken vind je een toevlucht.
Zijn trouw is een veilig schild.

Psalm 91:4



Aan het graf

Allen verzamelen zich rond het graf

Woorden bij de graflegging

Gebed ‘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 eeuwigheid.  Amen

Laatste groet


