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Bij binnendragen instrumentaal ‘Wat de toekomst brengen moge’ (The Rose)  

 
Aansteken kaarsjes  
 
Zingen ‘Jezus is de Goede Herder’ (Elly en Rikkert)  
 

Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. 
 
Als je 's avonds niet kunt slapen 
als je bang in 't donker bent, 
denk dan eens al die schapen 
die de Heer bij name kent. 
 
Jezus is de goede herder, Jezus hij is overal 
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. 
 
En wanneer je soms alleen bent 
en je hart is vol verdriet, 
denk dan aan de goede herder 
Hij vergeet Zijn schaapjes niet. 
 
Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal 
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal. 

 
 
Zingen ‘Elke morgen als ik wakker wordt’ vers 1 en 3 (Elly en Rikkert)  
 

Elke morgen als ik wakker word 
Praat ik zachtjes met de Heer 
Al mijn zorgen, hoe de dag ook wordt 
Leg ik bij Hem neer 
En hij draagt mij, hij draagt mij, Hij vult mij met kracht 
Ja, Hij draagt mij tot diep in de nacht  
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Elke avond als ik slapen ga 
Praat ik zachtjes met U Heer 
En dan weet ik dat U bij mij bent 
Dus leg ik mij neer 
En U draagt mij, U draagt mij, U vult mij met kracht 
Ja, U draagt mij tot diep in de nacht 

 
Gebed 
 
Lezen Genesis 9 : 12 – 17 “Een boog in de wolken, als teken van trouw” 
 
12. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het 
verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13. ik plaats 
mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en 
de aarde. 14. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken 
de boog zichtbaar wordt, 15. zal ik denken aan mijn verbond met jullie en 
met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die 
alles en iedereen vernietigt. 16. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, 
zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde 
leeft. 17. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat ik met 
alle levende wezens op aarde gesloten heb.’ 
 
 
Zingen Psalm 105 : 5 
 

God zal zijn waarheid nimmer krenken, 
maar eeuwig zijn verbond gedenken. 
Wat Hij beloofd heeft, blijft van kracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 

 
 
 
Toespraak Opa Kingma 
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Zingen neefjes en nichtjes “Op die dag” 
 

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 
 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 
 
Refrein: Op die dag, in de hemel 

Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij 
Dan zien we uw macht en uw pracht 
Op die dag 
 
Refrein (2x) 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
Ja, U maakt ons anders en nieuw 
U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
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Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 

 
 
Overdenking 
 
Zingen “Ik zal er zijn” (Sela) 
 

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’. 

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. 
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 ‘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’. (2x) 

Luisterlied “Kindje”(Elly) 

Gebed 

Zingen “In het huis van mijn Vader” (Elly en Rikkert) 

In het huis van de Vader 
Is een plaatsje voor jou 
In het huis van de Vader 
Is een plaatsje voor jou 
 
Daar zijn twaalf poorten in 
Die gaan nooit meer dicht 
Daar zal geen lamp meer zijn 
Want God is ons licht 
 
In het huis van de Vader 
Is een plaatsje voor jou 
In het huis van de Vader 
Is een plaatsje voor jou 
 
Wij zullen voor Hem staan 
Versierd als een bruid 
En Jezus de bruidegom 
Hij nodigt je uit 
 
In het huis van de Vader 
Is een plaatsje voor jou 
In het huis van de Vader 
Is een plaatsje voor jou 
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Op de begraafplaats: 

Lezen over het beeld van het zaaien (uit 1 Korintiërs 15) 

Geloofsbelijdenis 

Moment van begraven 

Gebed: Hoger dan de blauwe luchten (zingen) 

Hoger dan de blauwe luchten 
en de sterretjes van goud 
woont de vader in de Hemel 
die van alle kinderen houdt. 
 
Ook voor zieke kinderen zorgt Hij 
kent hun tranen en hun pijn. 
Ja, voor de grote en voor de kleine 
wil de Heer een helper zijn. 
 
Daarom vragen wij eerbiedig, 
vouwen wij de handjes saam 
Heer die altijd naar ons luistert 
Neem dan nu ons danklied aan. 
Amen, Amen. 

 

 

 


