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Orgelspel 

 

Tijdens het binnendragen gaan we staan en speelt de organist: 

Lied 96 (jdh) ‘ik bouw op U’   

 

Woord van welkom en aanvangswoorden 

 

Samenzang lied 133, 1,2 en 4 (jdh) 

 Hij die rustig en stil 

 zich steeds voegt naar Gods wil, 

 Hem in alles vertrouwt en gelooft, 

 die slechts hoort naar Zijn stem, 

 zich geheel geeft aan Hem, 

 smaakt een vreugde die nimmer verdooft. 
 refrein: 

 Zie slechts op Hem, 

 volg gehoorzaam Zijn stem; 

 blijf maar rustig vertrouwen. 

 Altijd ziende op Hem. 

 

 Loeit de levensorkaan, 

 komt er zorg op ons aan: 

 ’t is Zijn glimlach, die alles verdrijft. 

 Klagen, zuchten, geween, 

 vrees en twijfel gaan heen, 

 als wij rustig vertrouwen in Hem. (refr.) 

 

 Blijf getrouw tot de dood, 

 zorg in voorspoed of nood, 

 dat toch nimmer het vuur in u doov'! 
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 Wat Hij zegt, moet gedaan, 

 waar Hij zendt, moet gij gaan, 

 geen bezwaren; vertrouw en geloof. (refr.) 

 

Gebed 

 

Persoonlijke bijdragen: 

 - in memoriam door zoon Joop 

 - herinneringen kleinkinderen door Jessica   

 

Samenzang lied 657 (jdh) 

 Ik wil zingen van mijn Heiland, 

 van Zijn liefde, wonder groot, 

 Die Zichzelve gaf aan ’t kruishout 

 en mij redde van de dood. 
 refrein: 

 Zing, o zing van mijn Verlosser, 

 met Zijn bloed kocht Hij ook mij, 

 aan het kruis schonk Hij genade 

 droeg mijn schuld en ik was vrij! 

 

 'k Wil het wonder gaan verhalen, 

 hoe Hij op Zich nam mijn straf; 

 hoe in liefde en genade 

 Hij 't rantsoen gewillig gaf. (refr.)   

 

 'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 

 spreken van Zijn grote kracht, 

 Hij kan overwinning geven 

 over zond' en satans macht. (refr.) 
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 Ik wil zingen van mijn Heiland, 

 hoe Hij smarten leed en pijn, 

 om mij 't leven weer te geven, 

 eeuwig eens bij Hem te zijn. (refr.) 

 

Lezen: 2 Korinthiërs 12 vers 5 t/m 10 (door Mariëlle) 

 

Samenzang lied 140 (jdh) 

 Ik zie een poort wijd open staan, 

 waardoor het licht komt stromen 

 van 't kruis, waar 'k vrijlijk heen mag gaan 

 om vrede te bekomen. 
 refrein: 

 Genade Gods, zo rijk en vrij! 

 Die poort staat open ook voor mij! 

 Voor mij! Voor mij! 

 Staat open, ook voor mij. 

 

 Die open poort laat d’ingang vrij, 

 aan wie komt binnen vlieden; 

 aan rijk en arm, aan u en mij 

 komt Jezus vrede bieden. (refr.) 

 

 Die open poort leidt tot Gods troon: 

 gaat door, laat niets u hind'ren; 

 neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon, 

 die God biedt aan Zijn kind'ren. (refr.) 
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 In ’t hemelrijk, voor Jezus' troon 

 daar leidt het kruis tot zegen; 

 daar dragen wij voor kruis een kroon 

 door Jezus' bloed verkregen. (refr.) 

 

Overdenking 

 

Lieneke en Joop: Benedictus uit Missa Brevis  

       van Jacob de Haan 

 

Samenzang lied 880 (jdh) 

 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! 

 

 Heer, ik wil Uw liefde loven, 

 al begrijpt mijn ziel U niet. 

 Zalig hij, die durft geloven, 

 ook wanneer het oog niet ziet. 

 Schijnen mij Uw wegen duister, 

 zie, ik vraag U niet waarom? 

 Eenmaal zie ik al Uw luister, 

 als ik in Uw hemel kom! 
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 Laat mij niet mijn lot beslissen: 

 zo ik mocht, ik durfde niet. 

 Ach, hoe zou ik mij vergissen, 

 als Gij mij de keuze liet! 

 Wil mij als een kind behand'len, 

 dat alleen de weg niet vindt: 

 neem mijn hand in Uwe handen 

 en geleid mij als een kind. 

 

 Waar de weg mij brengen moge, 

 aan des Vaders trouwe hand 

 loop ik met gesloten ogen 

 naar het onbekende land. 

 

- Dankwoord 

- Dankgebed en voorbede 

 

Samenzang lied 413 (ev.ldb.) 

Lichtstad met uw paarlen poorten, 

wond’re stad zo hoog gebouwd, 

nimmer heeft men op deze 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: (refr.) 
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Schoon tehuis voor moede pelgrims, 

komend uit de zandwoestijn, 

waar zij rusten van hun werken 

bij de springende fontein: (refr.) 

 

Wat een vreugde zal dat wezen 

straks vereend te zijn met Hem 

in de stad met paarlen poorten  

in het nieuw Jeruzalem. (refr.) 

 

Slotwoorden en zegen 

 

Bij het uitdragen gaan we staan en speelt de organist: 

Lied 100 (jdh) ‘Abba Vader’  

 

De familie vertrekt eerst, 

u krijgt daarna een teken, waarna u de familie kunt volgen naar 

Engelmanskamp. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Bij het graf op Engelmanskamp 

 - lezen uit Openbaring 21 

 - enkele woorden als toelichting 

 - gedicht: ‘thuis’ 

 - graflegging 

 - dankgebed en ‘onze Vader’  

 

We brengen een laatste groet en zijn welkom bij de Kruiskerk. 

De familie Bosch blijft als laatste. 


