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Orgelspel 

 

Bij binnenkomst van de familie gaan we staan en speelt  

de organist: ‘groot is uw trouw. o Heer’. 

 

Woord van welkom en aanvangswoorden 

 

Samenzang lied 319 (jdh) 

 Als hier op aarde mijn werk is gedaan 

 en ik kom veilig aan 's hemels kust aan, 

 o, dan zal daarin mijn vreugde bestaan, 

 dat ik heel dicht naast mijn Heiland mag gaan. 
 refrein: 

 O, dat maakt mij zalig en blij.  

 O, dat maakt mij zalig en blij. 

 Als ik het Lam zie, geslacht ook voor mij, 

 dat maakt voor eeuwig mij zalig en blij. 

 

 Als 'k eens de plaats, in de hemel bereid, 

 en reeds zo lang door mij biddend verbeid, 

 binnentreed, aan Zijne hand voortgeleid, 

 zal 'k bij Hem wonen tot in eeuwigheid. (refr.) 

 

 Als 'k daar mijn vrienden van vroeger ontmoet, 

 al mijne dierb'ren daar juichend begroet 

 en 'k hoor de stemmen der Engelenstoet, 

 dan zal ik prijzen de kracht van Zijn bloed. (refr.) 
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persoonlijke bijdrage van de kleinkinderen 

 

Gebed             

 

‘in memoriam’ door de kinderen (Joke) 

 

Samenzang lied 53, 1,2,5 en 6 (jdh) 

 Ga niet alleen door 't leven, 

 die last is u te zwaar. 

 Laat Eén u sterkte geven, 

 ga tot uw Middelaar! 

 Daar is zoveel te klagen, 

 daar is zoveel geween, 

 en zoveel leed te dragen, 

 ga niet alleen!  

 en zoveel leed te dragen, 

 ga niet alleen!  

 

 Ga niet alleen; uw Koning 

 wil komen in uw hart. 

 Ach geef het Hem ter woning 

 hoe stilt Hij dan uw smart! 

 Wie kan er tranen drogen, 

 als Jezus? Immers geen! 

 Richt dan de treurend' ogen, 

 naar Jezus heen!  

 Richt dan de treurend' ogen, 

 naar Jezus heen!  
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 Welzalig, die 't ervaren, 

 dat Hij hun alles is; 

 dan kennen z' in gevaren 

 bezorgdheid noch gemis. 

 Hij draagt dan in Zijn armen, 

 door alle nood hen heen. 

 Wie steunt op Zijn ontfermen, 

 is nooit alleen!  

 Wie steunt op Zijn ontfermen, 

 is nooit alleen!  

 

 En dan, als 't leed der aarde 

 voor immer is gedaan; 

 als in des hemels gaarde 

 uw blijde voeten staan; 

 dan ziet g’ in ’t zalig Eden 

 slechts zaal’gen om u heen. 

 Dan prijst g’ in eeuwigheden 

 uw Heer alleen!               

 Dan prijst g’ in eeuwigheden 

 uw Heer alleen!       

 

Lezen: 1 Korinthiërs 13 (door kleinzoon Gerben)       

 

Samenzang lied 39, 1,4 en 5 (jdh) 

 Geef uw lot in handen van uw Vader, 

 laat uw toekomst over aan de Heer. 

 Hart vol onrust, zie, Zijn licht komt nader, 

 en de bergen werpt Zijn almacht neer. 
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 Moet gij door een dal van tranen henen, 

 grijpt uw harte soms ontroering aan, 

 Zijne stem spreekt: wil niet langer wenen, 

 houd steeds moed, want Ik zal met u gaan. 

 

 Geef ook mij, Heer, deze diepe vrede, 

 die ontspringt van U, mijn Rots, alleen; 

 dan voert nooit de vijand mij meer mede; 

 nimmer wank'len zullen dan mijn schreên. 

 

Overweging 

 

Samenzang lied 5 (jdh) 

 Al de weg leidt mij mijn Heiland, 

 wat verlangt mijn ziel dan meer? 

 Zou ik immer aan Hem twijf’len, 

 die mij voortleidt keer op keer? 

 Zoete troost en zaal’ge vrede, 

 heb ik steeds op Zijn bevel. 

 ‘k Weet wat hier mij overkome, 

 Hij maakt alle dingen wel.  

 

 Al de weg leidt mij mijn Heiland, 

 troost geeft Hij tot in de dood. 

 Als ik zwak ben in beproeving, 

 sterkt Hij mij met ‘t hemels brood. 

 Als mijn schreden soms gaan wank’len 

 en mijn ziel van dorst versmacht, 

 geeft Hij mij het levend water, 

 en vernieuwt mijn levenskracht.  
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 Al de weg leidt mij mijn Heiland, 

 door al ‘t aardse stormgebruis, 

 en volkomen vreugde wacht mij, 

 in het zalig Vaderhuis. 

 Als ‘k mijn kroon, die Hij zal geven, 

 aan Zijn voeten nederleg, 

 zal mijn lied voor eeuwig wezen: 

 “Jezus leidde m’ al de weg.”  

 

Dankwoord  

 

Dankgebed en voorbede 

 

Samenzang lied 19, 1,3 en 4 (jdh) 

 ‘k Ben reizend naar die stad,  

 waar Christus 't licht zal zijn, 

 om eeuwig daar te zijn bij Hem, 

 bevrijd van zorg en pijn. 
 refrein: 

 Geen smart meer daar omhoog, 

 geen smart meer daar omhoog; 

 God Zelf wist daar de tranen droog, 

 geen smart meer daar omhoog. 

 

 Daar is geen dood, geen rouw, 

 geen leed, geen zielsangst meer; 

 maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel 

 daar boven bij de Heer. (refr.) 
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 Daar is de strijd voorbij, 

 daar wacht de gloriekroon; 

 daar vindt de ware strijder rust, 

 en God Zelf is zijn loon. (refr.) 

 

Slotwoorden – zegen 
 

Bij het uitdragen gaan we staan en speelt de organist: 

‘ik zie een poort wijd open staan’  

 

We vertrekken naar begraafplaats Engelmanskamp,  

Elburgerweg Heerde. 

 

U krijgt een teken, waarna u de kerkzaal kunt verlaten. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Op de begraafplaats Engelmanskamp 

 

 - graflegging 

 

 - lezen uit Openbaring 21 

 

 - enkele woorden als toelichting 

 

 - dankgebed en hardop gebeden ‘onze Vader’ 

 

Het gezin Vorderman blijft het laatst bij het graf. 

 

  

 


