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Orgelspel 

 

Tijdens het binnendragen gaan we staan en luisteren naar het 

lied: ‘de haven van rust’ door de Urker-Mans-Formatie 

 

Woord van welkom en aanvangswoorden 

 

Samenzang lied 299 (ev.ldb.) 

 Welk een vriend is onze Jezus, 

 die in onze plaats wil staan! 

 Welk een voorrecht, dat ik door Hem, 

 altijd vrij tot God mag gaan. 

 Dikwijls derven wij veel vrede, 

 dikwijls drukt ons zonde neer, 

 juist omdat wij 't al niet brengen 

 in 't gebed tot onze Heer. 

 

 Leidt de weg soms door verzoeking, 

 dat ons hart in 't strijduur beeft, 

 gaan wij dan met al ons strijden 

 tot Hem die verlossing geeft. 

 Kan een vriend ooit trouwer wezen 

 dan Hij, die ons lijden draagt? 

 Jezus biedt ons aan genezing; 

 Hij alleen is ‘t, die ons schraagt. 

 

 Zijn wij zwak, belast, beladen 

 en terneer gedrukt door zorg. 

 Dierb're Heiland, onze toevlucht, 

 Gij zijt onze hulp en borg! 
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 Als soms vrienden ons verlaten, 

 gaan wij biddend tot de Heer; 

 in zijn armen zijn wij veilig, 

 Hij verlaat ons nimmermeer. 

 

Gebed 

 

Samenzang lied 5, 1 en 3 (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, 

 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.”  

 

Persoonlijke bijdragen 
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Samenzang lied 23b, 1,2 en 5 (nw.ldb.) 

 De Heer is mijn herder! 

 ’k Heb al wat mij lust; 

 Hij zal mij geleiden 

 naar grazige weiden. 

 Hij voert mij al zachtkens 

 aan wat’ren der rust. 

 

 De Heer is mijn herder! 

 Hij waakt voor mijn ziel, 

 Hij brengt mij op wegen 

 van goedheid en zegen, 

 Hij schraagt m’ als ik wankel, 

 Hij draagt m’ als ik viel. 
 

 De Heer is mijn herder! 

 Hem blijf ik gewijd! 

 ’k zal immer verkeren 

 in ’t huis mijnes Heren: 

 zo kroont met haar zegen 

 zijn liefde m’ altijd. 
 

Lezen: Psalm 23 

   2 Korinthiërs 12 vers 7b t/m 10 

 

Samenzang lied 351 (jdh) 

 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

 schreeuwt niet sterker naar ’t genot 

 van de frisse waterstromen 

 dan mijn ziel verlangt naar God. 
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 Ja, mijn ziel dorst naar de Heer: 

 God des levens! Ach, wanneer 

 zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

 in Uw huis Uw' naam verhogen? 

 

 Maar de Heer zal uitkomst geven, 

 Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 

 'k Zal in dit vertrouwen leven 

 en dat melden in mijn lied; 

 'k zal Zijn lof zelfs in den nacht 

 zingen, daar ik Hem verwacht 

 en mijn hart, wat mij moog' treffen, 

 tot den God mijns levens heffen. 

 

Overweging 

 

Samenzang lied 413, 1 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. 

 

Wat een vreugde zal dat wezen 

straks vereend te zijn met Hem 

in de stad met paarlen poorten 

in het nieuw Jeruzalem. (refr.) 
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Dankwoord 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Samenzang lied: ‘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. 

 

 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. 
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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. 

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

   

Slotwoorden – zegen 

 

Bij het uitdragen gaan we staan en speelt de organist.  

 

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. 

 

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

 

Bij het graf op Engelmanskamp 

 - bijbellezing 

 - enkele woorden als toelichting 

 - graflegging 

 - dankgebed en ‘onze Vader’ 

 

U kunt nog een ‘laatste groet’ brengen 

U bent welkom in het Kruispunt bij de kerk voor koffie/thee 

met een broodje en ontmoeting van de familie. 

Het gezin Veldman verlaat deze plaats het laatst. 

 


