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Samenzang (staande) lied 299, 1,2 en 3 (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! 
Als soms vrienden ons verlaten, 
gaan wij biddend tot de Heer; 
in zijn armen zijn wij veilig, 
Hij verlaat ons nimmermeer. 

 
(tijdens het zingen van dit lied wordt Fred binnengedragen) 
 
‘How do I say goodbye’ van Dean Lewis 
 
Openingswoorden 
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Samenzang Gezang 463, 1,2,3,4 en 5 (L.v.K.) 

 O Heer die onze Vader zijt, 
   vergeef ons onze schuld. 
   Wijs ons de weg der zaligheid, 
   en laat ons hart, door U geleid, 
   met liefde zijn vervuld. 
 

 Geef dat uw roepstem wordt gehoord, 
   als eenmaal bij de zee. 
   Geef dat ook wij uw nodend woord 
   vertrouwen, volgen ongestoord, 
   op weg gaan met U mee. 
  
 O vrede van Tiberias, 
   o heuvels in het rond, 
   waar Jezus in het zachte gras 
   de mensen liefhad en genas, 
   en in hun midden stond. 
 
 Leg Heer uw stille dauw van rust 
   op onze duisternis. 
   Neem van ons hart de vrees, de lust, 
   en maak ons innerlijk bewust 
   hoe schoon uw vrede is. 
 
 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
   geen hartstocht ons verwart. 
   Maak Gij ons rein en welgezind, 
   en spreek tot ons in vuur en wind, 
   o stille stem in 't hart. 
 
Toespraak door Stan (kleinzoon van Fred) 
 

‘Door de wind’ van Miss Montreal 
 
Samenzang lied 184, 1,2,3 en 4 (ev.ldb.) 

Ik wandel in het licht met Jezus. 
Het donk're dal ligt achter mij 
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en 'k weet mij in zijn trouw geborgen; 
welk een liefdevolle Vriend is Hij. 
refrein: 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem 
en niets kan m'ooit van Jezus scheiden, 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist’re wolk bedekt de zon 
en ‘k kan niet anders, ‘k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. (refr.) 

 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
mijn ziel is Hem gans toegewijd.  
Met Hem verrezen tot nieuw leven, 
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. (refr.) 

 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
o mocht ik zelf een lichtje zijn, 
dat straalt temidden van de wereld, 
die gebukt gaat onder zorg en pijn. (refr.) 

 
Gebed 
 
Bijbellezing: Marcus 4: 35-41 (door Erik, zoon van Fred) 
 
Samenzang lied 57, 1,2 en 3 (jdh) 

 Er komen stromen van zegen. 
 Dat heeft Gods woord ons beloofd; 
 stromen, verkwikkend als regen, 
 vloeien tot elk die gelooft. 
 refrein: 

 Stromen van zegen, 
 komen als plasregens neer. 
 Nu vallen drupp’len reeds neder, 
 zend ons die stromen, o Heer!  
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 Er komen stromen van zegen, 
 heerlijk verkwikkend zal 't zijn: 
 op de valleien en bergen 
 zal er nieuw leven dan zijn. (refr.) 
 
 Er komen stromen van zegen, 
 zend ons die Heilstroom nu neer! 
 Geef ons die grote verkwikking; 
 geef z' ons voortdurend, o Heer! (refr.) 

 
Meditatie 
 
Samenzang Gezang 293, 1,2,3 en 4 (L.v.K.) 

 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! 
 
 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
   zo ik mocht ik durfde niet. 
   Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
   als Gij mij de keuze liet! 
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   Wil mij als een kind behandlen, 
   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. 
 
Dankgebed en voorbede 
 
Samenzang (staande) lied 212, 1 en 2 (ev.ldb) 

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 
 schouder aan schouder in uw wijngaard te staan; 
 samen te dienen, te zien wie U bent, 
 want uw woord maakt uw wegen bekend. 
 refrein: 

 Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 
 als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet.  
 Vol van uw liefde, genade en kracht 
 als een lamp die nog schijnt in de nacht.     
  

Samen te strijden in woord en in werk. 
 Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk, 
 delen in vreugde, in zorgen, in pijn,   
 als uw kerk, die waarachtig wil zijn. (refr.) 
 

Sluitingswoorden  
 

Samenzang (staande) lied 220, 1 en 2 (ev.ldb) 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk. 

  



               -6- 

 
Wil u daaraan geven,  
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 
 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden, 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
Ga en maak het waar. 

 
Gedicht: ‘Adieu Goochelaar’ (door Edwin van Werven) 
 

Nog één laatste wens van Fred (Stan legt uit)  
 
Orgelspel 
 
 
 


