
Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij 

Ik zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij. 

Weerklank lied 615 
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Inleidend orgelspel 

Verzoek om te gaan staan 

Tijdens het binnendragen klinkt:  

Op Toonhoogte 213 (Veilig in Jezus’ armen) 

Woord van welkom 

Zingen: Psalm 116: 1 en 3 

God heb ik lief; want die getrouwe HEER 

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 

Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 

De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 

En onze God ontfermt zich op 't gebed. 

Stil gebed 

Votum en groet 

Zingen: Op Toonhoogte 250: 1 en 2 

Vaste Rots van mijn behoud, 

als de zonde mij benauwt, 

laat mij steunen op Uw trouw, 

laat mij rusten in Uw schauw, 

waar het bloed door U gestort, 

mij de Bron des levens wordt. 
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Jezus, niet mijn eigen kracht, 

niet het werk door mij volbracht, 

niet het offer, dat ik breng, 

niet de tranen, die ik pleng, 

schoon ik ganse nachten ween, 

kunnen redden, Gij alleen. 

Gebed om de opening van het Woord  

Schriftlezing: Psalm 116 (Danklied van een verloste) 

1 Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. 
2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen 

aanroepen. 
3 Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf 

hadden mij getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet. 
4 Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: Och HEERE, bevrijd mijn 

ziel! 
5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer. 
6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij 

heeft mij verlost. 
7 Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u 

geweest. 
8 Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen 

van tranen, mijn voet van struikelen. 
9 Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE in de landen der 

levenden. 
10 Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Ík ben zeer verdrukt geweest. 
11 Ík zei, in mijn haast: Alle mensen zijn leugenaars. 
12 Wat zal ik de HEERE vergelden voor al Zijn weldaden, die Hij mij 

bewees? 
13 Ik zal de beker van het heil heffen en de Naam van de HEERE 

aanroepen. 
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14 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu, in de 

tegenwoordigheid van al Zijn volk. 
15 Kostbaar is in de ogen van de HEERE de dood van Zijn gunstelingen. 
16 Och HEERE, voorzeker, ik ben Uw dienaar, ik ben Uw dienaar, een 

zoon van Uw dienares; U hebt mijn boeien losgemaakt. 
17 Ik zal U een offer van dankzegging brengen en de Naam van de 

HEERE aanroepen. 
18 Mijn geloften zal ik aan de HEERE nakomen, nu, in de 

tegenwoordigheid van al Zijn volk, 
19 in de voorhoven van het huis van de HEERE, in uw midden, 

Jeruzalem. 

Halleluja!. 

Zingen: Weerklank Psalm 34: 4 en 9 

Kom nader, zie en proef, 

opdat men smake naar waardij 

des HEREN goedheid. Zalig hij 

die veilig bij Hem toeft. 

Die thuis hoort in Gods kring, 

dient met ontzag zijn hoog bewind. 

Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt 

wacht u verzadiging. 

De HEER verlost en spaart 

het leven van wie Hem bemint. 

Al wie bij God zijn toevlucht vindt 

wordt schuldeloos verklaard. 

Meditatie: Psalm 116 en Weerklank lied 615 

Ik Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij 

Ik Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij.  
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Zingen: Weerklank lied 615 

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. 

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij 

‘k Zie naar Hem op en ik weet: Hij is mij steeds nabij. 

Dankgebed en voorbede 

Zingen: Weerklank lied 471 

Wat de toekomst brengen moge, 

Mij geleidt des Heeren 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! 
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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 den 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. 

Zegen 

Tijden het uitdragen klinkt: 

Evangelische Liedbundel 413 (Lichtstad met Uw paarlen 

poorten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plechtigheid wordt voortgezet op de Hervormde Begraafplaats. 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in gebouw De 

Roeping.   
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Nu het aardse leven van Cornelia Janna van Scherpenzeel-Vis ten 

einde is, vertrouwen wij haar 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 

Cornelia Janna van Scherpenzeel-Vis 
in de aarde als zaad dat gezaaid wordt voor de oogst. 

1 Korinthe 15 : 42 – 49 (De opstanding).  

42bHet lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt 

opgewekt in onvergankelijkheid. 

43Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid.  

Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. 

44Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt 

opgewekt.  

Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. 

45Zo staat er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot 

een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende Geest. 

46Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna 

komt het geestelijke. 

47De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk; de tweede Mens is de 

Heere uit de hemel. 

48Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen, en zoals de 

Hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. 

49En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen 

wij ook het beeld van de Hemelse dragen.  
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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 tot 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. 


