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Muziek: Requiem van Gabriël Fauré 

Orgelspel: ‘Jesu bleibet meine Freude' en ‘Air’ van Johann Sebastian Bach 

Woord van welkom, bemoediging en groet 

Aanvangslied: Psalm 42: 1, 3 

 
 

Hart onrustig, vol van zorgen, 

vleugellam geslagen ziel, 

hoop op God en wees geborgen. 

Hij verheft wie nederviel. 

Eens verschijn ik voor de Heer, 

vindt mijn ziel het danklied weer. 

Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 

dikwijls aan de dood ontheven. 
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Aansteken van de kaarsen door de kleinkinderen 

 

Zingen: Lied 755: 1, 2 

 
 

O welk een vreugde zal het wezen, 

als Hem elk volk is toegedaan. 

Uit aarde en hemel opgerezen, 

vangt dan het nieuwe loflied aan, 

als ieder voor de Heer zich buigt 

en aller stem Gods lof getuigt. 

 

Woorden om te gedenken namens de kinderen 

 

Muziek: ‘In Paradisum’ uit het Requiem van Gabriël Fauré 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Psalm 139: 1-18, gelezen en gezongen  
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Voor de koorleider. Van David, een psalm. 

 

Gelezen: vers 1 

 

Zingen: Psalm 139: 1 

 

 
 

Gelezen: vers 4 

 

Zingen: vers 2 

 

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 

 

Gelezen: vers 7 - 17 
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Zingen: vers 14 
 

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 

toch open voor uw aangezicht. 

Toets mij of niet een weg in mij 

mij schaadt en leidt aan U voorbij. 

O God, houd mij geheel omgeven, 

en leid mij op den weg ten leven. 
 

Overdenking 
 

Zingen: lied 727: 1, 2, 7 en 10 

 
 

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 

Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 

Halleluja, halleluja! 
 

Rood is de avond als het zonlicht daalt; 

ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald, 

God die de moede strijders binnenhaalt. 

Halleluja, halleluja! 
 

Van alle einders, van de verste kust 

zullen zij vinden vrede, feest en rust, 

U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 

Halleluja, halleluja! 
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Gebeden 

Zingen: Lied 416: 1 - 4 

 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

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. 

Uitgeleide 

Muziek: Slotkoor en slotkoraal uit de Johannes Passion van J.S. Bach 

We vervolgen de dienst op de begraafplaats 
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Woorden aan het graf 
 

Gebed  
 

Gezamenlijk gebeden 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 
 

Moment van Stilte 
 

Zending en zegen 
 

De Heer zij vóór je 

om je de juiste weg te wijzen. 

De Heer zij achter je 

om je in de armen te sluiten  

en om je te beschermen tegen gevaar. 

De Heer zij onder je 

om u op te vangen wanneer je dreigt te vallen. 

De Heer zij in je 

om je te troosten als je verdriet hebt. 

Hij omgeve je als een beschermende muur,  

wanneer anderen over je heen vallen. 

De Heer zij boven je om je te zegenen. 

Zo zegene je God,  

vandaag, morgen en in eeuwigheid. 

Amen 
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Een troostlied dat bij Grietje op de kamer hing 

 

Blijf bij mij Heer 

 

Blijf bij mij Heer, ik voel mij zo alleen. 

Alles verandert God, waar moet ik heen? 

Tranen verduist’ren ’t zonlicht in mijn hart. 

Blijf bij mij Heer, ik voel mij zo verward. 

 

Blijf bij mij Heer, sla d’ armen om mij heen. 

Geef mij uw licht, dan ben ik niet alleen. 

Vrienden verdwijnen langzaam van mijn pad. 

O God, hoe verder als ik U niet had. 

 

Blijf bij mij Heer, en laat mij bij U zijn. 

’t Leven is duister, God het doet zo’n pijn. 

Alles verandert, God waar moet ik heen? 

‘k Wil bij U zijn, o God bij U alleen. 

 

Nu ben ik veilig in Uw helder licht. 

Pijn en verdriet verdwijnen uit het zicht. 

Alles verandert, ‘k ben niet meer alleen.  

Uw Vaderarmen sluiten om mij heen. 

 

Carla Premper-van Balen, melodie gez.  282 

 

 

 

 

 

Voorganger: ds. Charlotte Kremer  

Organist: Jan van Ginkel 


