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Heerde,     22 december 2020 

KRUISKERK Vrije Evangelische Gemeente Heerde 

voorganger:  ds. Sjaak Weststrate 

 



Tijdens het binnendragen gaan we staan en luisteren we naar: 

 W.A. Mozart - Requiem in D minor KV 626 – H. von Karajan - 

 Berlin Philarmonic Orchestra  

 

Woord van welkom en aanvangswoorden 

 

Lied: ‘wat de toekomst brengen moge’ 

 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! 

   Wil mij als een kind behandelen, 

   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. 

 

Gebed 

 

Persoonlijke bijdragen: 

 - door Inge 

   We luisteren en kijken naar foto’s en muziek 

   La fille aux yeux clairs – Michel Sardou 

 - door Kiki 

   We luisteren en kijken naar foto’s en muziek 

   Os solitarios – Christina Branco 

 

Overdenking: Filippenzen 1 vers 6  

 (belijdenis tekst van Hennie op 19 mei 2002) 

 ‘hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u  

 een goed werk is begonnen, dit ten einde zal voortzetten,  

 tot de dag van Christus Jezus.’ 

  

Lied: ‘lichtstad met uw paarlen poorten’ 

 Lichtstad met uw paarlen poorten, 

 wond’re stad zo hoog gebouwd, 

 nimmer heeft men hier op aarde, 

 ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

 

  Heilig oord vol licht en glorie, 

 waar de boom des levens bloeit 

 en de stroom van levend water 

 door de gouden Godsstad vloeit: 

 

 



 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.) 

 

Dankgebed en voorbede 

 

Slotwoorden – zegen 

 

Bij het uitdragen gaan we staan en luisteren we naar: 

 W.A. Mozart – Requiem in D minor KV 626 – H. von Karajan – 

 Berlin Philarmonic Orchestra  

 

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

 

Bij het graf op Engelmanskamp 

 - lezen uit 2 Korinthiërs 5 

 - enkele woorden als toelichting 

 - gedicht ‘thuis’ 

 - graflegging 

 - dankgebed en ‘onze Vader’ 

We brengen een laatste groet en gaan ieder onze weg. 


