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Inleidend orgelspel
Bij het binnenbrengen van de kist met het lichaam van
mijn man, onze vader en opa luisteren we naar
“Daar ruist langs de wolken”, uit Joh. de Heer.

Welkomstwoord door de uitvaartbegeleider
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: “Ik zal er zijn” Weerklank 443
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.
'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'.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Gebed
Bijbellezing: Mattheüs 7 vers 24-27 (HSV)
24.
25.

26.
27.

Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en
ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig
man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft;
en de slagregen viel neer en de waterstromen
kwamen en de winden waaiden en stortten zich op
dat huis, maar het stortte niet in, want het was op
de rots gefundeerd.
En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet
doet, zal met een dwaze man vergeleken worden,
die zijn huis op zand gebouwd heeft;
en de slagregen viel neer en de waterstromen
kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen
dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

Zingen: Psalm 68 vers 10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
zelfs bij het naad'ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Preek naar aanleiding van de Schriftlezing :
Het huis op de Rots
Zingen: “Ik bouw op U” Weerklank 445 vers 2 en 3
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend,
en telkens weer moet ik Uw kracht verstaan;
toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd;
in 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

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
Mededelingen door de uitvaartbegeleider
Orgelspel bij het uitdragen van de kist :
“Lichtstad met uw paarlen poorten”
We begraven in besloten kring het lichaam van mijn man,
onze vader en opa in het graf van zijn ouders op de
begraafplaats achter de kerk.

