
God is ons een toevlucht en kracht; 

Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 

Want als wij leven, leven wij voor de Heere  

en als wij sterven, sterven wij voor de Heere.  

Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. 

Psalm 46 vers 2; Romeinen 14 vers 8 
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Inleidend orgelspel 

Verzoek om te gaan staan 

Tijdens het binnendragen klinkt:  

Als ik maar weet (Johan de Heer lied 17) 

Als ik maar weet, dat hier mijn weg, 

Door U, Heer, wordt bereid; 

En dat die weg, hoe moeilijk ook, 

Mij nader tot U leidt. 

refrein:  Nader tot U, nader tot U, 

Nader mijn Heiland tot U; 

Als ik maar weet, dat alles hier, 

Mij nader brengt tot U. 

Als ik maar weet, dat ook voor mij, 

De Heer aan ’t kruishout stierf; 

En dat de Heiland ook voor mij, 

Een levenskroon verwierf. 

<refrein> 

Als ik maar weet, Uw liefde o Heer, 

Vertroost mij dag aan dag; 

Dan juich ik voort, wat ook mijn lot 

Op aarde wezen mag. 

<refrein> 

Als ik maar weet, ook als op aard’ 

Mij droefheid wacht of kruis; 

Dat ieder kruis mij nader brengt 

Bij ’t eeuwig Vaderhuis. 

<refrein>  
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Woord van welkom 

Ter nagedachtenis 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Psalm 121 vers 1 

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

Vanwaar ik dag en nacht 

Des Hoogsten bijstand wacht. 

Mijn hulp is van den HEER alleen, 

Die hemel, zee en aarde 

Eerst schiep, en sinds bewaarde. 

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting door de 

Heilige Geest 

Schriftlezing: Romeinen 14 vers 1 t/m 9 (Verdraagzaamheid) 

1 Aanvaard dan wie zwak is in het geloof, maar niet om over 

meningsverschillen te strijden. 

2 De een gelooft wel dat hij alles eten mag, maar wie zwak is, eet 

plantaardig voedsel. 

3 Wie wel alles eet, moet hem niet minachten die niet alles eet. En 

wie niet alles eet, moet hem niet veroordelen die alles eet. God 

immers heeft hem aanvaard. 

4 Wie bent u, dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? Of hij staat 

of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal echter staande 

gehouden worden, want God is bij machte hem staande te houden. 
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5 De een acht de ene dag boven de andere dag, maar de ander acht al 

de dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. 

6 Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heere, en wie de 

dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heere. Wie eet, 

eet voor de Heere, want hij dankt God. En wie niet eet, eet niet voor 

de Heere, en ook hij dankt God. 

7 Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor 

zichzelf. 

8 Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, 

sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de 

Heere. 

9 Want met dit doel is Christus ook gestorven en opgestaan en weer 

levend geworden, dat Hij zowel over doden als levenden zou 

heersen. 

Kleinkinderen zingen: Weerklank lied 611  

Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaat de storm tekeer, 

leg maar gewoon je hand, 

in die van onze Heer. 

Je hoeft niet bang te zijn, 

als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 

rondom je leven zijn. 

Je hoeft niet bang te zijn, 

al gaan de lichten uit. 

God is er en Hij blijft, 

als jij je ogen sluit. 
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Meditatie: Psalm 46 vers 2 en Romeinen 14 vers 8 

God is ons een toevlucht en kracht;   

Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.  

Want als wij leven, leven wij voor de Heere  

en als wij sterven, sterven wij voor de Heere.  

Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. 

Luisteren: Weerklank lied 443 (Ik zal er zijn) 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 

ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.  
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Dankgebed en voorbede 

Zingen: Psalm 43 vers 4 

Dan ga ik op tot Gods altaren, 

Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 

Dan zal ik, juichend, stem en snaren 

Ten roem van Zijne goedheid paren, 

Die, na kortstondig ongeneugt', 

Mij eindeloos verheugt. 

Zegen 

Woord van dank 

Zingen: Weerklank lied 356 vers 1 en 4 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

jou nabij op al je wegen 

met Zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten 

in Zijn naam elkaar begroeten 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

Tijdens het uitdragen klinkt:  

Wat de toekomst brengen moge (Weerklank lied 471) 

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! 
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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 behand’len, 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De plechtigheid wordt, in verband met de coronamaatregelen, in 

besloten kring voortgezet op de Algemene Begraafplaats te 

Kockengen. 
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Nu het aardse leven van Hendrik Willem van den Bosch ten einde is, 

vertrouwen wij zijn lichaam toe aan de schoot der aarde 

en gedenken wij het woord dat tot de mens gesproken is:  

‘Stof bent u en u zult tot stof terugkeren.’  

Maar voor Christus ligt het dodenrijk open.  

Hij spreekt: ‘Ik ben de opstanding en het leven!’ 

Wij leggen nu het lichaam van 

Hendrik Willem van den Bosch 
in de aarde als zaad dat gezaaid wordt voor de oogst. 

Psalm 8 (De majesteit van de HEERE) 

1 Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’. 
2 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U 

Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. 
3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk 

fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en 

wraakzuchtige te laten ophouden. 
4 Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de 

sterren, die U hun plaats gegeven hebt, 
5 wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en de mensenzoon, 

dat U naar hem omziet? 
6 Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem 

met eer en glorie gekroond. 
7 U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles 

onder zijn voeten gelegd: 
8s chapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, 
9 de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden 

van de zeeën gaat. 
10 HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!  
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Geloofsbelijdenis (12 artikelen) 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de Hemel en 

van de aarde. 

Ik geloof in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; 

Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; 

Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, 

gestorven en begraven, neergedaald in de hel; 

Op de derde dag opgestaan van de doden; opgevaren ten hemel,  

zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; 

van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in den Heiligen Geest. 

Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk,   

de gemeenschap der heiligen; 

vergeving van de zonden;  

wederopstanding van het lichaam; 

en een eeuwig leven. 

Amen. 

Gebed (Onze Vader) 

Onze Vader, Die in de hemelen zijt.  

Uw Naam worde geheiligd.  

Uw Koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze 

schuldenaren.  

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,  

tot in eeuwigheid.  

Amen.  
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Luisteren: Weerklank lied 183 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie nu en immer meer. 

Uit een blinkend stromen daalde d'engel af, 

heeft de steen genomen van 't verwonnen graf. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immer meer. 

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

Hij brengt al de Zijnen in Zijn armen weer. 

Weest dan volk des Heren, blijd’ en welgezind, 

en zegt telkenkere: Christus overwint! 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immermeer. 

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 

In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot, 

niets heb ik te vrezen in leven en in dood. 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, nu en immer meer. 


