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Tijdens het Binnendragen van de Kist speelt de organiste: Neem 
Heer mijn beide handen (Hemelhoog 464) 
 

Welkom 
 

Zingen: Opwekking 407 
 

O, Heer mijn God, 
wanneer ik in verwondering 
de wereld zie die U hebt voortgebracht. 
Het sterrenlicht, het rollen van de donder, 
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht. 
  

Refrein: 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God: 
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij! 

  
Als ik bedenk, 
hoe Jezus zonder klagen tot in de dood 
gegaan is als een Lam. 
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen 
en aan het kruis mijn zonde op zich nam. 
 

           Refrein 
 

Als Christus komt met majesteit en luister, 
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn. 
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen 
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij! 

  

 Refrein 
 
Bemoediging en groet 
 
We luisteren naar In goede handen van Kinga Ban 
 
Gebed 
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Zingen: Opwekking 392 
  

Mijn Jezus, ik hou van U, 
ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
mijn Redder bent U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
  
 
Mijn Jezus, ik hou van U, 
want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
een doornenkroon voor U; 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
Ik zal van U houden 
in leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
dan roep ik tot U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu. 
  
Als ik in uw glorie, 
uw eeuwigheid kom, 
dan buig ik mij vóór U, 
in uw heiligdom. 
Gekroond met uw heerlijkheid, 
zal 'k zingen voor U: 
'k Heb van U gehouden, 
maar nooit zoveel als nu, 
maar nooit zoveel als nu. 
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Persoonlijke woorden 
 
We luisteren naar Ik zal er zijn van Sela 
 
Schriftlezing: Psalm 103: 8-18 
 
8 Liefdevol en genadig is de HEER, 
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9 Niet eindeloos blijft hij twisten, 
niet eeuwig duurt zijn toorn. 
10 Hij straft ons niet naar onze zonden, 
hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. 
12 Zo ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 
13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, 
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 
14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 
15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, 
hij is als een bloem die bloeit op het veld 
16en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 
18van wie zich houdt aan zijn verbond 
en naar zijn geboden leeft. 
 
Overdenking 
 
Zingen:  Opwekking 488 
 

Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
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Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
  

Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

  
Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. 
  

Refrein 2x 
 

dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde 

 

Gebed 
 

Dankwoord 
 

Zingen: NLB 416 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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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. 

Zegen (gezongen amen) 
 
 
Tijdens het uitdragen van de kist speelt de organiste: U zij de glorie 
(Hemelhoog 200) 

  
 

 
 


