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Inleidend orgelspel: U hoort een bewerking van Psalm 105 vers 5

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, 
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
Tot in het duizendste geslacht. 
’t Verbond met Abraham, Zijn vrind, 
Bevestigt Hij van kind tot kind.

Bij binnenkomst van familie en Anelle, gedragen door Derk-Jan, Derrick, Marc en 
Ronald, hoort u het lied: 
‘De Heere is mijn Herder’.

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust 
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

Welkom door de uitvaartleider: Kees van Asselt

In memoriam en dankwoord: door Arie en Arja Vorstelman

Zingen: ‘Kom tot de Vader’

Nog voordat je bestond
Kende Hij je naam
Hij zag je elk moment
En telde elk traan
Omdat Hij van je hield
Gaf Hij zijn eigen zoon
Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt

En wat je nu ook doet
Zijn liefde blijft bestaan
Ook niets wat jij ooit deed
Veranderd daar iets aan
Omdat Hij van je houd
Gaf Hij zijn eigen zoon
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader
Kom zoals je bent
Heel je hart, al je pijn
Is bij Hem bekend
De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die Hij geeft
De woorden die Hij spreekt
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt



Gedicht: ik en jij – jij en ik: geschreven door Nadine Vorstelman

Votum

Zingen: Psalm 142 vers 1 en 7
 
’k Riep tot den HEER’ met luider stem; 
Ik smeekt’ en riep vol angst tot Hem. 
’k Heb, voor Zijn aangezicht, mijn klacht 
In mijn benauwdheid voortgebracht. 

Voer mij uit mijn gevangenis, 
Tot roem Uws Naams, die heerlijk is; 
Dat mij ’t rechtvaardig volk omring’, 
En vrolijk van Uw weldaân zing’.

Gebed

Bijbellezing: Psalm 23

De HEERE is mijn Herder

1 Een psalm van David
De HEERE is mijn Herder, Mij ontbreekt niets.
2 Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn 
Naam.
4 Al ging ik door een dal vol schaduw van de dood,
Ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf die vertroosten mij.
5 U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn 
hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
6 Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen

Zingen: Psalm 23 vers 1 en 2

De God des heils wil mij ten Herder wezen; 
’k Heb geen gebrek, ’k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
Aan d’ oevers van zeer stille waat’ren, leiden. 
Hij sterkt mijn ziel, richt, om Zijn Naam, mijn treden 
In ’t effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 



Ik vrees niet, neen; schoon ik door duist’re dalen, 
In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen; 
Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden; 
Uw stok en staf zal mij altoos behoeden; 
Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen, 
De tafel aan, voor mijner haat’ren ogen.

Overdenking: Psalm 23 

Zingen: Ik zal er zijn. 

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

Zingen: Psalm 116: 1 en 4

God heb ik lief; want die getrouwe HEER’ 
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, ’k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan; 
’k Was uitgeteerd, maar Hij zag op mij neder. 
Keer, mijne ziel, tot uwe ruste weder; 
Gij zijt verlost; God heeft u welgedaan.

Uitleidend orgelspel: U luistert naar een bewerking van ‘Lichtstad met uw paar`len poorten’. 

Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men hier op aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

(refrein)
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit.

Schoon tehuis voor moede pelgrims 
Komend uit de zandwoestijn, 
Waar zij rusten van hun werken 
Bij de springende fontein.

Wat een vreugde zal dat wezen 
Straks vereend te zijn met 
Hem In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem



Op de begraafplaats zingen we: 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.




