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Liturgie bij de Dankdienst voor het leven van 



Orgelspel ‘Veilig in Jezus’ armen’

Jaapje wordt door haar kinderen binnenbegeleidt.

Welkom 
door Lyda Hofman
  
Aansteken van de kaarsen 
door Maarten, Isabel, Peter, Lara, Noa, Cor, Annette, Marja

Woorden van herinnering
door Marja en Wilma 

Lied  ‘Een toekomst vol hoop’   -    Sela  

Woorden van herinnering
door Yvette, Femke, Kirsten

Lied  ‘Mijn Herder’   -    Sela  

Stil gebed

Lied   Gezang 456 - ‘Zegen ons Algoede’    

  Zegen ons Algoede,
  neem ons in uw hoede
  en verhef uw aangezicht
  over ons en geef ons licht.

  Stort, op onze bede,
  in ons hart uw vrede,
  en vervul ons met de kracht
  van uw Geest bij dag en nacht.

  Amen, amen, amen!
  Dat wij niet beschamen
  Jezus Christus onze Heer,
  amen, God, uw naam ter eer!



Bemoediging en Groet

Lied   Psalm 84: 1, 2 en 5 - Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

	 	 Hoe	lieflijk,	hoe	goed	is	mij,	Heer,
  het huis waar Gij uw naam en eer
  hebt laten wonen bij de mensen.
  Hoe brand ik van verlangen om
  te komen in uw heiligdom.
  Wat zou mijn hart nog liever wensen
  dan dat het juichend U ontmoet
  die leven zijt en leven doet.

  Het heil dat uw altaar omgeeft
  beschermt en koestert al wat leeft.
  De mus, de zwaluw vindt een woning.
  Haar jongen zijn in veiligheid.
  Mij is een schuilplaats toebereid
  in het paleis van U, mijn Koning.
  Heil hen die toeven aan uw hof
  en steeds zich wijden aan uw lof.

  O Here, ons schild van omhoog,
  zie neder met een gunstig oog
  op uw gezalfde in uw tempel.
  Een dag in uw paleis is meer
  dan duizend elders. Ik verkeer
  veel liever need’rig aan uw drempel
  dan dat ik aanzit, hooggeacht
  waar men den Here God veracht.

Gebed om de Heilige Geest



Lezing  Psalm 23 (Naardense bijbel)
door Emiel

De Ene is mijn herder, mij zal niets ontbreken; in weiden vol groen vlijt 
hij mij neer, hij voert mij mee naar wateren van rust; mijn ziel keert door 
hem in mij terug,  hij leidt mij in sporen van gerechtigheid omwille van zijn 
naam! Ook als ik moet gaan door een dal vol schaduw van dood,- kwaad 
zal ik niet vrezen, want gij zijt bij mij;  uw staf en uw stok, die zullen mij 
vertroosten. Gij bereidt voor mijn aanschijn een tafel tegenover mijn 
benauwers; gij zult mijn hoofd betten met olie, mijn beker is overvol! Mij 
achtervolgen slechts goedheid en vriendschap, al de dagen van mijn leven; 
terugkeren mag ik in het huis van de Ene tot in lengte van dagen!

Lied   Gezang 466 - Als God, mijn God, maar voor mij is

  Als God, mijn God, maar voor mij is,
  wie is er dan mij tegen?
  Dan werken druk en droefenis
  mij nochtans tot een zegen;
  dan waakt alom een eng’lenwacht,
  dan zie ik sterren in de nacht
  en bloemen op mijn wegen.

  En wat er dreig’, of wie er woed’,
  mijn Herder blijft mij leiden.
  Geen donker dal van tegenspoed
  kan van zijn staf mij scheiden.
  Hij blijft mij overal nabij,
  naar stille waat’ren voert Hij mij
  en liefelijke weiden.

  Ik heb mijn God, dat is genoeg,
  ik wens mij niets daarneven.
  Veel meer dan ‘t meeste, dat ik vroeg,
  is mij in Hem gegeven:
  mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
  het enig rustpunt van mijn hart,
  mijn eeuwig licht en leven.



Lezing  Johannes 13:33 t/m 14:3
door Daniël

13: 33 Kinderen, Ik blijf nog maar korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me 
zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen 
jullie: “Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie 
een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten 
jullie	 elkaar	 liefhebben.	 35	 Aan	 jullie	 liefde	 voor	 elkaar	 zaliedereen	
zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” 36 Simon Petrus vroeg: “Waar gaat 
U naartoe Heer?” Jezus antwoordde: “Waar Ik heen ga kun jij nog niet 
komen, later zul je Mij volgen.” 37 “Waarom kan ik U nu niet volgen, Heer? 
Ik wil mijn leven voor U geven!” zei Petrus. 38 Maar Jezus zei: “Jij je leven 
voor Mij geven? Werkelijk, Ik verzeker je, nog voor de haan kraait zul jij 
Mij driemaal verloochenen. 14: 1 Wees niet ongerust, maar vertrouw 
op God en op Mij. 2 In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik 
anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3 
Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan 
zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben.”

Lied   Abba, Vader, U alleen (E.L. 376)

  Abba, Vader, U alleen
  U behoor ik toe
  U alleen doorgrondt mijn hart
  U behoort het toe
  Laat mijn hart steeds vurig zijn
  U laat nooit alleen
  Abba, Vader, U alleen
  U behoor ik toe

  Abba, Vader, laat mij zijn
  Slechts van U alleen
  Dat mijn wil voor eeuwig zij
  D’uwe en anders geen
  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
  Laat mij nimmer gaan
  Abba, Vader, laat mij zijn
  Slechts van U alleen

Verkondiging 



Lied   Mijn Jezus, ik hou van U (E.L. 371)

  Mijn Jezus, ik hou van U
  want U hield van mij
  Toen U aan het kruis hing
  een wond in uw zij
  Voor mij de genade
  een doornenkroon voor U
  ‘k Heb van U gehouden
  maar nooit zoveel als nu

  Als ik in uw glorie
  uw eeuwigheid kom,
  dan buig ik mij voor U
  in uw heiligdom
  Gekroond met uw heerlijkheid
  zal ‘k zingen voor U
  ‘k Heb van U gehouden
  maar nooit zoveel als nu

Dankzegging en voorbede 



Lied  Gezang 293: 1 en 4 - Wat de toekomst brengen moge

  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!

  Waar de weg mij brengen moge,
  aan des Vaders trouwe hand,
  loop ik met gesloten ogen
  naar het onbekende land.

Orgelspel ten uitgeleide



Op de begraafplaats

Al wat sterft, zal bloeien
door Lisa

Woord van toevertrouwen

Een gezicht uit de Openbaring

Onze Vader

Onze Vader, die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede 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 tot in eeuwigheid. 
Amen

We zingen Psalm 84:6 - Want God, onze Heer die ons mild.

  Want God onze Heer die ons mild
  bestraalt als zon, beschermt als schild,
  zal in genade ons verhogen.
  Zijn hand onthoudt het goede niet
  aan wie oprecht Hem hulde biedt
  en eerlijk wandelt voor zijn ogen
  Heer, die het al in handen houdt,
  welzalig die op U vertrouwt.

Zegen

Dankwoord
door Peter


