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Inleidende muziek en orgelspel 

 

Bij het binnendragen gaan we staan en luisteren we naar: 

“Air” (J.S. Bach) 

 

Woord van welkom 

 

Moment van stilte 

 

Bemoediging en groet 

 

Samenzang lied 140, 1,2 en 3 (ev.ldb.) 

 Kroon Hem met gouden kroon, 

 het Lam op zijnen troon! 

 Hoor, hoe het hemels loflied al 

 verwint in heerlijk schoon. 

 Ontwaak, mijn ziel en zing 

 van Hem, die voor u stierf 

 en prijs Hem in all' eeuwigheên, 

 die 't heil voor u verwierf. 

 

 Kroon Hem, der liefde Heer! 

 Aanschouw Hem, hoe Hij leed. 

 Zijn wonden tonen 't gans heelal 

 wat Hij voor 't mensdom deed. 

 De eng'len om Gods troon; 

 all' overheid en macht, 

 zij buigen dienend zich ter neer 

 voor zulke wond're pracht. 
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 Kroon Hem, de Vredevorst. 

 Wiens macht eens heersen zal 

 van pool tot pool, van zee tot zee, 

 't klinke over berg en dal. 

 Als alles voor Hem buigt 

 en vrede heerst alom, 

 wordt d’ aarde weer een paradijs. 

 Kom, Here Jezus, kom! 

 

Gebed 

 

Persoonlijke bijdragen 

 

Samenzang lied 180, 1,2 en 3 (ev.ldb.) 

'k Ben een koninklijk kind, 

door de Vader bemind, 

en 'k zal wonen in 's Konings paleis. 

In die stad nooit aanschouwd, 

met straten van goud: 

glorievol als een schoon paradijs. 
refrein: 

‘k Ben een koninklijk kind 

door de Vader bemind, 

en zijn oog rust zo teder op mij! 

Als de daag'raad straks gloort, 

de bazuin wordt gehoord, 

roept Hij mij om te staan aan zijn zij! 

 

'k Ben een koninklijk kind, 

niet slechts dienstknecht of vrind, 

'k ben gekocht met het bloed van mijn Heer! 
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En dat bloed geeft mij recht, 

meer te zijn dan een knecht, 

'k ben Gods kind, dat verblijdt mij zo zeer.(refr.) 

 

'k Ben een koninklijk kind, 

dat zijn vreugd daar in vindt, 

God te loven met jub'lende stem! 

Tot ik sta voor de poort, 

van het hemelse oord, 

waar ik zijn zal voor eeuwig met Hem! (refr.) 

 

Koor ToYou zingt voor ons: Psalm 121 

 

Bijbellezing: Psalm 91vers 9 t/m 16 

     Johannes 4 vers 5 t/m 14 

 

Overdenking: n.a.v. trouwtekst (8 augustus 1969) 

     ‘de Allerhoogste hebt gij tot uw  

     schutse gesteld’ (Psalm 91 vers 9) 

 

Samenzang: ‘wat een dag’ 

 Binnenkort komt de dag,  

 dat ik Hem begroeten mag. 

 Mijn problemen zijn voorbij,  

 Jezus komt en ’k weet dat Hij,  

 mij een plaats heeft bereid,  

 vrede tot in eeuwigheid.  

 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 
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 Wat een dag, wat een dag  

 als ik Hem begroeten mag 

 en voorgoed naar Hem zal gaan, 

 oog in oog met Hem zal staan. 

 En Hij leidt mij aan zijn hand 

 naar het lang beloofde land. 

 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 

 

 Alle zorgen voorbij,  

 want ook dat beloofde Hij. 

 En geen ziekte en geen pijn, 

 geen verdeeldheid zal er zijn. 

 Maar wij juichen voor de troon, 

 zijn voor altijd bij Gods Zoon 

 Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.  

 

 Wat een dag, wat een dag  

 als ik Hem begroeten mag 

 en voorgoed naar Hem zal gaan, 

 oog in oog met Hem zal staan. 

 En Hij leidt mij aan zijn hand 

 naar het lang beloofde land. 

 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn. 

 

 Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn 

 zal dat zijn. 

 

Dankgebed en voorbede 
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Samenzang lied 413, 1,3 en 4 (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. 

 

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.) 
 

Afsluitende woorden en zegen 

 

Bij het uitdragen gaan we staan en luisteren we naar het lied: 

‘Ik zal er zijn’ (Sela) 

 

Hierna vindt de begrafenis plaats op Engelmanskamp. 

De familie vertrekt eerst. 

U krijgt een teken, waarna u de kerkzaal kunt verlaten 

om mogelijk aan te sluiten. 
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Bij het graf op Engelmanskamp Elburgerweg 29 in Heerde 

 

- bij aankomst op de begraafplaats luisteren we naar het lied: 

   ‘U zij de glorie’ 

- de kist wordt op het graf geplaatst 

- moment van stilte 

- we lezen uit Openbaring 21 vers 1 t/m 5a 

- enkele woorden ter overweging 

- we luisteren naar het lied: ‘You raise me up’ 

- graflegging 

- dankgebed, uitlopend op het samen bidden van het ‘Onze Vader’ 

 

U kunt nog ‘een laatste groet’ brengen. 

De familie van Norel verlaat deze plaats als laatste. 

 

U bent welkom aan de Steeg 9a in Wapenveld waar we 

elkaar ontmoeten. 

 

 


