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Binnendragen (in stilte)

In memoriam

Herinneringen kleinkinderen

Zingen: Toekomst vol van hoop

Bemoediging en groet

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

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

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

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.

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.



Zingen: Lofzang van Simeon vers 1

Zo laat Gij, HEER, Uw knecht, 
naar ’t woord hem toegezegd, 
thans henengaan in vrede; 
nu hij Uw zaligheid, 
zo lang door hem verbeid, 
gezien heeft, op zijn bede.

Gebed

Schriftlezing: Mattheüs 14 vers 22 – 32

Jezus wandelt op de zee
22  En meteen dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en voor Hem 

uit te varen naar de overkant, terwijl Hij de menigte weg zou sturen.
23   En toen Hij de menigte weggestuurd had, klom Hij de berg op om er 

in afzondering te bidden. Toen het avond was geworden, was Hij daar 
alleen.

24  Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, 
want ze hadden de wind tegen.

25  Maar in de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe, lopend over  
de zee.

26   En toen de discipelen Hem over de zee zagen lopen, raakten zij in 
verwarring en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van angst.

27   Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei: Heb goede moed, Ik ben het; 
wees niet bevreesd.

28   Petrus antwoordde Hem en zei: Heere, als U het bent, geef  mij dan bevel 
over het water naar U toe te komen.

29   Hij zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij 
Jezus te komen.

30   Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd, en toen hij 
begon te zinken, riep hij: Heere, red mij!

31   Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem: 
Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?

32  En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen.

Zingen: Psalm 16 vers 4 en 6

Ik zal den HEER’, Die mij getrouwen raad
gegeven heeft, met psalmgezangen prijzen,
Daar ‘t Godd’lijk licht mij toestraalt vroeg en laat,
Mijn nieren zelfs bij nacht mij onderwijzen.
Ik stel dien HEER’ gedurig mij voor ogen,
Zijn rechterhand zal nooit mijn val gedogen.

Gij maakt eerlang mij ‘t levenspad bekend,
waarvan in druk ‹t vooruitzicht mij verheugde.
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend,
schenkt mij in ‘t kort verzadiging van vreugde.
De lieflijkheên van ‘t zalig hemelleven
zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven.

Overdenking: Mattheüs 14: 31

Jezus stak meteen Zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem:
Kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld?



Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond’re stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men op deez’ aarde, 
ooit Uw heerlijkheid aanschouwd.
 
Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar Zijn liefdesstem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het Nieuw Jeruzalem 
 
Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden Godsstad vloeit.
 

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist’ren naar Zijn liefdesstem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen
in het Nieuw Jeruzalem
 
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

Gebeden

Zingen (staande): Lichtstad met uw paarlen poorten 

Zegen

Romeinen 14 vers 7 en 8

‘Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf.
Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij voor 
de Heere.
Of  wij dan leven of  sterven, wij zijn van de Heere.’

Uitdragen
Uitleidend orgelspel: Majesteit (Opwekking 181)

Wilt u de genodigde familie eerst de gelegenheid geven om de kerk te verlaten.
Daarna kunt u rij voor rij aansluiten.

Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen 
van ‘t kruis, waar ‘k altijd heen mag 
gaan 
om vrede te bekomen.
 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij. 
Voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij. 

In ‘t hemelrijk, voor Jezus’ troon, 
daar leidt het kruis tot zegen; 
daar dragen wij voor kruis een kroon, 
door Jezus’ bloed verkregen.
 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open ook voor mij. 
Voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij.

Zingen: Ik zie een poort wijd open staan



Op de begraafplaats

- Bijbellezing
- Gebeden
- Geloofsbelijdenis
- Bijzetting in het graf
- Gedicht “Op die dag”
- Dankwoord


