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Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de grootste is de liefde.

   1 Korintiërs 13:13
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Bij het binnendragen luisteren we naar Psalm 42

Welkom

Toewijding en begroeting 

Zingen: Gez. 444, 1 en 3

 Grote God, wij loven U, 
 Heer, o sterkste aller sterken! 
 Heel de wereld buigt voor U 
 en bewondert Uwe werken. 
 Die Gij waart te allen tijd, 
 blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 
 Heer, ontferm U over ons, 
 open uwe Vaderarmen, 
 stort uw zegen over ons, 
 neem ons op in uw erbarmen. 
 Eeuwig blijft uw trouw bestaan 
 laat ons niet verloren gaan. 

Gebed

Zingen: Ps. 116: 1

 God heb ik lief, want die getrouwe Heer
 nam, toen ik riep, met toegenegen oren
 mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
 en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Schriftlezing: Psalm 139: 1-6; 13-18

HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
2 u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
3Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.
4Geen woord ligt op mijn tong,
of u, HEER, kent het ten volle.
5U omsluit mij, van achter en van voren,
u legt uw hand op mij.
6Wonderlijk zoals u mij kent,
het gaat mijn begrip te boven.

13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.
15Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Zingen: Opwekking 770 

 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.

Schriftlezing: Johannes 14: 1-3

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2In het huis van 
mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een 
plaats voor jullie gereed zal maken? 3
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan 
zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.

Zingen: Gez. 14: 1,2,3

 De Heer is mijn Herder!
 ‘k Heb al wat mij lust;
 Hij zal mij geleiden
 naar grazige weiden.
 Hij voert mij al zachtkens
 aan waatren der rust.
 
 De Heer is mijn Herder!
 Hij waakt voor mijn ziel,
 Hij brengt mij op wegen
 van goedheid en zegen,
 Hij schraagt me als ik wankel,
 Hij draagt me als ik viel.

 De Heer is mijn Herder!
 Al dreigt ook het graf,
 geen kwaad zal ik vrezen,
 Gij zult bij mij wezen;
 o Heer, mij vertroosten
 uw stok en uw staf !

Overdenking

Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten

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

 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 zand-woestijn,
 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.

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

Dankzegging en voorbeden



Zingen: Gez. 293: 1,2,3,4

 Wat de toekomst brengen moge, 
 mij geleidt des Heren hand; 
 moedig sla ik dus de ogen 
 naar het onbekende land. 
 Leer mij volgen zonder vragen; 
 Vader, wat Gij doet is goed! 
 Leer mij slechts het heden dragen 
 met een rustig, kalme moed! 
 
 Heer, ik wil uw liefde loven, 
 al begrijpt mijn ziel U niet. 
 Zalig hij, die durft geloven, 
 ook wanneer het oog niet ziet. 
 Schijnen mij uw wegen duister, 
 zie, ik vraag U niet: waarom? 
 Eenmaal zie ik al uw luister, 
 als ik in uw hemel kom! 
 
 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
 zo ik mocht ik durfde niet. 
 Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
 als Gij mij de keuze liet! 
 Wil mij als een kind behandlen, 
 dat alleen de weg niet vindt: 
 neem mijn hand in uwe handen 
 en geleid mij als een kind. 
 
 Waar de weg mij brengen moge, 
 aan des Vaders trouwe hand, 
 loop ik met gesloten ogen 
 naar het onbekende land.

Zegen

Bij het uitdragen wordt gespeeld: U zij de glorie, opgestane Heer

OP DE BEGRAAFPLAATS 

Wij belijden ons geloof met de woorden van 
de Apostolische Geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
die ontvangen is van de Heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven,
neergedaald in de hel; 
op de derde dag opgestaan uit de doden;
opgevaren naar de hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader;
van daar zal Hij komen om te oordelen 
de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen;
vergeving van de zonden;
opstanding van het lichaam;
en een eeuwig leven. Amen

Lezen we: Openbaring: 21: 1-5a

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel 
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2 Toen zag ik 
de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God 
vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar 
man en hem opwacht. 3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die 
uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij 
zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4 Hij zal 
alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 5 Hij die 
op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ 



Bidden we samen hardop het 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.




