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  Wat is het leven 

   

  ons gegeven 

   

  ’t is slechts een zucht 

  

  en weer gevlucht 

  

  ’t mysterie van begin en eind bepalen 

 

  als mens zullen we dit nimmer achterhalen. 

 

  Heb daarom vree met ’t geen geschiedt 

 

  God vergist zich niet. 

   

 

   Henny van den Burg 
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Orgelspel 

 

Bij binnenkomst van de familie gaan we staan en speelt 

de organist: ‘Abba, Vader’ 

 

Woord van welkom & aanvangswoorden 

 

Samenzang lied ‘o 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. 

 

Gebed 

 

Een persoonlijke bijdrage van de kleinkinderen 

  - Annelie  (dochter van Hermen)  

 - Kaylee  (dochter van Jenny) 

 - Dorian  (dochter van Martin) 

 

Lezen: Psalm 121 

 

Samenzang lied 343 (jdh) 

 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 

 vanwaar ik dag en nacht 

 des Hoogsten bijstand wacht. 

 Mijn hulp is van de Heer alleen, 

 die hemel, zee en aarde 

 eerst schiep en sinds bewaarde. 

 

 Hij is, al treft u 't felst verdriet, 

 uw Wachter, Die uw voet 

 voor wankelen behoedt; 

 Hij, Isr’els Wachter, sluimert niet. 

 Geen kwaad zal u genaken, 

 de Heer zal u bewaken.  
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 Zijn wacht, waarop men hopen mag, 

 zal, daar zij u bedekt 

 en u ter schaduw strekt, 

 de maan bij nacht, de zon bij dag, 

 in koud' en gloed vermind'ren, 

 opdat zij u niet hind'ren. 

 

 De Heer zal u steeds gadeslaan, 

 opdat Hij in gevaar 

 uw ziel voor ramp bewaar'; 

 de Heer, 't zij g' in of uit moogt gaan 

 en waar g' u heen moogt spoeden, 

 zal eeuwig u behoeden. 

 

Overdenking 

 

Samenzang lied 641, 1,3 en 4 (nw.ldb.) 

 Jezus leeft en ik met Hem! 

   Dood, waar is uw schrik gebleven? 

   Hem behoor ik en zijn stem 

   roept ook mij straks tot het leven, 

   opdat ik zijn licht aanschouw, 

   dit is al waar ik op bouw. 

 

 Jezus leeft! Hem is de macht. 

   Niets kan mij van Jezus scheiden. 

   Hij zal, als de vorst der nacht 

   mij te na komt, voor mij strijden. 

   Drijft de vijand mij in 't nauw, - 

   dit is al waar ik op bouw. 
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 Jezus leeft! Nu is de dood 

   mij de toegang tot het leven. 

   Troost en kracht in stervensnood 

   zal de Levende mij geven, 

   als ik stil Hem toevertrouw: 

   ‘Gij zijt al waar ik op bouw!’ 

 

Dankwoord 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Samenzang lied 523 (jdh) 

 Veilig in Jezus' armen, 

 veilig aan Jezus' hart; 

 dáár, in Zijn teêr erbarmen, 

 dáár rust mijn ziel van smart. 

 Hoor, 't is het lied der eng'len, 

 zingend van liefd' en vreê, 

 ruisend uit 's hemels zalen, 

 over de glazen zee. 

 Veilig in Jezus' armen, 

 veilig aan Jezus' hart; 

 dáár, in Zijn teêr erbarmen, 

 dáár rust mijn ziel van smart. 

 

 Veilig in Jezus' armen, 

 vrij bij mijn Heer en Borg; 

 vrij; van 't gewoel der wereld, 

 vrij van verdriet en zorg; 

 vrij van de vrees en twijfel, 

 vrij van der zonden macht; 
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 nog slechts een weinig lijden, 

 nog slechts een korte nacht. 

 Veilig in Jezus' armen, 

 vrij bij mijn Heer en Borg; 

 vrij van 't gewoel der wereld, 

 vrij van verdriet en zorg. 

 

 Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

 Jezus, Gij stierf voor mij! 

 Dat op die Rots der eeuwen 

 eeuwig mijn hope zij! 

 Heer, laat mij lijdzaam wachten, 

 totdat het duister vliedt 

 en 't oog aan gindse kusten 

 Uw heillicht gloren ziet. 

 Jezus, mijn dierb're Toevlucht, 

 Jezus, Gij stierf voor mij! 

 Dat op die Rots der eeuwen 

 eeuwig mijn hope zij! 

 

Slotwoorden – zegen 

 

Het gezin vertrekt in kleine kring naar begraafplaats 

Engelmanskamp. 

U kunt in de Bovenzaal wachten op de terugkeer  

van de familie. 

 
 

 

 

  



 

 

 

Op de begraafplaats Engelmanskamp 

 

 - lezen: 1 Korinthiërs 15 vers 12 t/m 26 

 

 - enkele woorden als toelichting 

 

 - geloofsbelijdenis 

 

 - dankgebed en hardop gebeden ‘onze Vader’ 

 

 

We gaan terug naar het Kruispunt bij de kerk. 

 


