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Orgelspel: ‘Ik bouw op U’
Begroeting
Symboliek van licht
Samenzang Evangelische Liedbundel 166: 2, 4

Vader, U loven wij - draag ons door schade en schande,
dooft onze lamp, laat uw waakvlam dan nog blijven branden;
Christus, ons licht,
op wie ons hart is gericht,
ons leven ligt in uw handen!
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Gebed
Herinneringen aan Trix (door Henk)
Samenzang psalm 42: 5 (O.B.) en 7 (N.B.)

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
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Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.
Luisterlied: Gebed voor mijn kinderen
Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen
Graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift
Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten
en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten
Als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen
maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang
Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren
en laat ze nooit van U vervreemden nooit hun leven lang
Schriftlezing: Psalmen 27: 1, 3-4 (NBV)
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
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lied: 634
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Overdenking: Bij de HEER is mijn leven veilig
Samenzang: Evangelische liedbundel 413: 1, 4
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Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Refrein
Samenzang: geloofsbelijdenis lied 340b (we gaan zo
mogelijk staan)
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des
hemels en der aarde.
En in Jezus Christus, zijne 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 ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des
almachtigen Vaders, 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 der
heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven. Amen.
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gebed
dankwoord namens de familie
lied 905

Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.
Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
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Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.
Zing maar en bid en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.
Uitleidende woorden (we gaan zo mogelijk staan)
Orgelspel: ‘Dankt, dankt nu allen God’

De dienst wordt voortgezet aan het graf met:
 Een Bijbels getuigenis over de opstanding
 Graflegging
 Gebed, besloten met het “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.
 Heenzending en zegen
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