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Voorganger: Adrie Kegel
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Inleidend orgelspel
Welkom
Aansteken van de kaarsen
Bemoediging
Gebed
We luisteren naar lied: 885
1.Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
2.Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Bijbellezing: Psalm 121
Ik kijk omhoog naar de bergen. Daar komt mijn hulp vandaan. 2.Daar is de Heer, hij
helpt mij. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 3.De Heer zorgt ervoor dat jou niets
overkomt. Hij beschermt je, hij slaapt niet. 4.Hij slaapt nooit, hij let goed op. Hij
beschermt zijn volk Israël altijd. 5.De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij hem
ben je veilig. 6.Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. 7.De Heer
zal je steeds beschermen, het kwaad zal je niet raken. 8.De Heer beschermt je, overal,
waar je ook gaat, je leven lang.

Gedachtenis
We luisteren naar gezang: 163
1.Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam.
2.Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam.
3.Ik bouw op U mijn schild en mijn verlosser
Gij voert de strijd, de huld’ is u gewijd
In ’t laatste uur zal ‘k zegevierend ingaan
in rust met u die mij hebt voortgeleid.
Persoonlijke woorden door de kinderen en kleinkinderen
We luisteren naar lied: 416:2-4
2.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.
4.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.
Uitgeleide
Als dhr. Kapoen de kerk wordt uit begeleid luisteren we naar lied: 769:1-3-6
1.Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

3.Roep de doden tot getuigen
dat Gij van oudsher regeert,
roep hen die men dwong te zwijgen,
die de wereld heeft geweerd,
richt omhoog wat wist te buigen,
kroon wat aanzien heeft ontbeerd.
6.Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gisteren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

Op de begraafplaats
Afscheidswoorden
Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de 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; Vandaar 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 der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een
eeuwig leven.
Gebed des Heren
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het
koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

