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Voorganger:    ds. E. Dibbets-van der Roest 
Ouderling van dienst:   Jeannet van Leeuwen-Dijkshoorn 
Organist:    Gert Jan Hol 
Uitvaartbegeleiding:   De Regenboog 
 
Muziek bij aanvang:  Vivaldi - Lente 
 
Begroeting 
 
Symboliek van licht 
Wij steken een kaars aan, een klein vuur, 
elk licht een teken van warmte die jij verspreidde. 
 

Maar ook licht van wat je hebt gedragen  
aan last en pijn, de kracht die je ons gaf. 
 

Moge jouw licht ons blijven verlichten 
en het eeuwige licht verlichte jou! 
 

Zo zal het licht ons blijvend verbinden, 
en zal ons troosten 
in de levende herinnering aan jou. 
 
Orgelspel:   Lied 601 
Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 
koud, een voor een, en ongeborgen, 
licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 
en doelloos en onvindbaar zijn. 
 

Licht, van mijn stad de stedehouder, 
aanhoudend licht dat overwint. 
Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
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Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
of ergens al de wereld daagt 
waar mensen waardig leven mogen 
en elk zijn naam in vrede draagt. 
 

Alles zal zwichten en verwaaien 
wat op het licht niet is geijkt. 
Taal zal alleen verwoesting zaaien 
en van ons doen geen daad beklijft. 
Veelstemmig licht, om aan te horen 
zolang ons hart nog slagen geeft. 
Liefste der mensen, eerstgeboren, 
licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Gebed 
 
In memoriam   door Michel en Annelies 
 
Orgelspel:   Lied 675 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 
 

Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
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en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 
 
Schriftlezing Efeziërs 6: 10-18 (NBV) 
10Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn 
macht. 11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen 
houden tegen de listen van de duivel. 12Onze strijd is niet gericht 
tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de 
machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de 
hemelsferen. 13Neem daarom de wapens van God op om weerstand 
te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid 
stand te kunnen houden. 14Houd stand, met de waarheid als gordel 
om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15de inzet 
voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16en 
draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen 
van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17Draag als helm de 
verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. 
18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; 
blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. 
 
Lied 23b   (wordt voorgedragen met orgelbegeleiding) 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wateren der rust. 
 

De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
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De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 

De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 
 

De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 
 
Overdenking n.a.v. Efeziërs 6: 10: “Zoek uw kracht in de Heer, in de 
kracht van zijn macht.”  
 
Orgelspel:   Abide with me 
 
Geloofsbelijdenis   
(Wie wil mag dit meezeggen. Vriendelijk verzoek hierbij te gaan staan) 

Ik geloof in God de Vader,  
de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon,  
onze Here, die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius 
Pilatus,  
is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het dodenrijk,  
die op de derde dag is opgestaan uit de doden,  
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opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de 
almachtige Vader,  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest.  
Ik geloof in één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap 
van heiligen,  
vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en een 
eeuwig leven. Amen.  
 
Orgelspel:   Lied 968: 5  (hierna mag u gaan zitten) 
Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Gebed 
 
Lied 415   (wordt voorgedragen met orgelbegeleiding) 
Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 

Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
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Uitleidende woorden  (we gaan zo mogelijk staan) 
 
Dankwoord en praktische aanwijzingen 
 
Orgelspel:   Jesu bleibet meine Freude, J.S. Bach 
 
De dienst wordt voortgezet aan het graf met: 

• Inleidende woorden met Bijbels getuigenis over de 
opstanding 

• Graflegging 

• Gebed met ‘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 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. 

• Zegen



 
 

 
 

“Joke wandelend tussen Vingerhoedskruid” 

Bad Bertrich, Vulkaaneifel, 2014 

Geschilderd door Joke 

 


