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Tijdens het binnendragen, zingen | 'Ik zie een poort wijd open staan'

  Ik zie een poort wijd open staan,
  waardoor het licht komt stromen,
  van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan,
  om vrede te bekomen.

  Refrein: Genade Gods, zo rijk en vrij!
  Die poort staat open, ook voor mij!
  Voor mij! Voor mij!
  Staat open, ook voor mij.

  In ’t hemelrijk voor Jezus’ troon,
  daar leidt het kruis tot zegen,
  daar dragen wij voor kruis, een kroon,
  door Jezus’ bloed verkregen. Refrein

Aanvang rouwplechtigheid:
Votum

Zingen | Psalm 121 : 1

  'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
  Vanwaar ik dag en nacht
  Des Hoogsten bijstand wacht.
  Mijn hulp is van den HEER alleen,
  Die hemel, zee en aarde
  Eerst schiep, en sinds bewaarde.

Apostolische geloofdsbelijdenis
Of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels 
en der aarde.
En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den 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 den Heiligen Geest.
Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap 
der heiligen;
Vergeving der zonden;
Wederopstanding des vleses;
En een eeuwig leven.

Zingen | Psalm 121 : 4

  De HEER zal u steeds gadeslaan,
  Opdat Hij in gevaar,
  Uw ziel voor ramp bewaar';
  De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
  En waar g' u heen moogt spoeden,
  Zal eeuwig u behoeden.

Schriftlezing | Jesaja 55
1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, 
komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn 
en melk!
2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw 
arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar 
Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.
3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want 
Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse 
weldadigheden van David.
4 Ziet, Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en 
gebieder der volken.
5 Ziet, gij zult een volk roepen, dat gij niet kendet, en het volk, dat u 
niet kende, zal tot u lopen, om des HEEREN uws Gods wil, en om 
des Heiligen Israëls wil, want Hij heeft u verheerlijkt.
6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl 
Hij nabij is.
7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn ge-
dachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner 
ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.



8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen 
zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn 
wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder ge-
dachten.
10 Want gelijk de regen en de sneeuw van den hemel nederdaalt, en 
derwaarts niet wederkeert; maar doorvochtigt de aarde, en maakt, 
dat zij voortbrenge en uitspruite, en zaad geve den zaaier, en brood 
den eter;
11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal 
niet ledig tot Mij wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij be-
haagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, waartoe Ik het zende.
12 Want in blijdschap zult gijlieden uittrekken, en met vrede voort-
geleid worden; de bergen en heuvelen zullen geschal maken met 
vrolijk gezang voor uw aangezicht, en alle bomen des velds zullen 
de handen samenklappen.
13 Voor een doorn zal een denneboom opgaan, voor een distel zal 
een mirteboom opgaan; en het zal den HEERE wezen tot een naam, 
tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden.

Gebed

Zingen | Psalm 56 : 5 en 6

  Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
  Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord;
  'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord;
  Wat sterv'ling zou mij schenden?
  Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
  Mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
  Tot U, o God, mijn lofzang op te zenden,
  Door ijver aangespoord.

  Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood;
  Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot';
  Gij zijt voor mij een schild in allen nood;
  Gij hebt mijn smart verdreven;
  Uw dierb're gunst is m' altoos bijgebleven;
  'k Zal, voor Gods oog, naar Zijn bevelen leven;
  Zo word' door mij Zijn naam altoos verheven;
  Zo word' Zijn lof vergroot



Meditatie naar aanleiding van Jesaja 55

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.

Gebed

Zingen | Psalm 42 : 1 en 5

  't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
  Schreeuwt niet sterker naar 't genot
  Van de frisse waterstromen,
  Dan mijn ziel verlangt naar God.
  Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
  God des levens, ach, wanneer
  Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
  In Uw huis Uw naam verhogen?

  Maar de HEER zal uitkomst geven,
  Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;
  'k Zal in dit vertrouwen leven,
  En dat melden in mijn lied;
  'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
  Zingen, daar ik Hem verwacht;
	 	 En	mijn	hart,	wat	mij	moog'	treffen,
	 	 Tot	den	God	mijns	levens	heffen.

Zegenbede met de woorden van de avondzang



Herinneringswoorden door dochter Marianne

Zingen | ‘Daar is kracht in het bloed van het Lam’ 

  Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost?
  Daar is kracht in het Bloed! Daar is kracht in het Bloed!
  Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost.
  Daar is kracht in het bloed van het Lam!

  Refrein: Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
  In het bloed van het Lam;
  Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht,
  In het dierbaar bloed van het Lam.

  Satan gaat rond als een briesende leeuw,
  Daar is kracht in het Bloed! Daar is kracht in het Bloed!
  Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw?
  Daar is kracht in het bloed van het Lam! Refrein

  Wilt gij de macht van den boze ontvliên?
  Daar is kracht in het Bloed! Daar is kracht in het Bloed!
  Wilt gij den Heiland in glorie eens zien?
  Daar is kracht in het bloed van het Lam! Refrein

  Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u,
  Daar is kracht in het Bloed! Daar is kracht in het Bloed!
  Hoort naar Zijn Woord en gelooft in Hem nu.
  Daar is kracht in het bloed van het Lam! Refrein

Tijdens het uitdragen speelt het orgel 'Lichtstad met de paarlen poorten’



Op de begraafplaats:

Zingen | Psalm 68 : 10

  Geloofd zij God met diepst ontzag!
  Hij overlaadt ons, dag aan dag,
  Met Zijne gunstbewijzen.
  Die God is onze zaligheid;
  Wie zou die hoogste Majesteit
  Dan niet met eerbied prijzen?
  Die God is ons een God van heil;
  Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
  Ons 't eeuwig, zalig leven;
  Hij kan, èn wil, èn zal in nood,
  Zelfs bij het naad'ren van den dood,
  Volkomen uitkomst geven.


