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Orgelspel 

Welkom 
 
Votum en Groet 
 
We horen naar ‘Welkom thuis’  
 
Soms voel ik een diep verlangen 
naar een wereld zonder pijn 
Naar een wereld zonder zorgen 
Wat zal dat een zegen zijn 
 
Soms verlang ik naar de hemel 
bij de koning van ’t heelal 
Waar de rouw zal zijn verdwenen 
en geen traan meer vallen zal 
 
Op een dag zal het gebeuren 
dat de tijd ten einde is 
Jezus weerkomt op de wolken 
Licht vervult de duisternis 
Licht vervult de duisternis 
 
Dan mag ik gaan door de poorten 
van het nieuw Jeruzalem 
Lopen door de gouden straten 
hand in hand met hem 
 
Jezus brengt mij naar zijn vader 
die met open armen wacht 
Welkom thuis mijn lieve kind 
Ook voor jou is het volbracht 
Ook voor jou is het volbracht 



Welkom thuis, welkom thuis 
Welkom thuis, welkom thuis 
Welkom thuis, welkom thuis 
Welkom thuis, welkom thuis 
Welkom thuis. 
 
Gebed 
 
Gedicht door Jantine 
 

Psalm 131 

GIJ VERVULT MIJ 
 

Kleiner, 
steeds kleiner geworden. 
 

Mij niet meer 
hooghartig verheffend, 
 

niet meer reikend 
naar wat mij te boven gaat. 
 

Stormen bedaard. 
Mijn ziel een effen zee, 
 

een kind 
verzadigd bij zijn moeder. 
 

God, genoeg, 
Genoeg heb ik aan U. 
 

Gij vervult mij, 
zijt alles voor mij. 
 
Uit: In de schaduw van de psalmen van Hans Bouma 



We zingen Ps.42: 1 en 5 (OB) 
 
’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 de 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. 
 
 
Herinneringen door kinderen en kleinkinderen 
 
 
We zingen Gez.14: 1,3 en 5 
 
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! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
‘k Zal immer verkeren 
in ’t huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde m’altijd. 
 
 
Schriftlezing is Psalm 131 
 
Een pelgrimslied van David 
 
HEER, niet trots is mijn hart, 
niet hoogmoedig mijn blik, 
ik zoek niet wat te groot is 
voor mij en te hoog gegrepen. 
 
Nee, ik ben stil geworden, 
ik heb mijn ziel tot rust gebracht. 
Als een kind op de arm van zijn moeder, 
als een kind is mijn ziel in mij. 
 
Israël, hoop de HEER, 
van nu tot in eeuwigheid.  
 
 
Overdenking 



Ons antwoordlied is Gez.479: 1, 3 en 4   
 
Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
Laat dan mijn hart U toebehoren 
en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 
 
 
We danken en bidden 
 
We zingen ELB 132 
 
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  



Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.  
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,  
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'  
U zij de glorie, opgestane Heer,  
U zij de victorie, nu en immermeer.  
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,  
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?  
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,  
niets heb ik te vrezen in leven en dood.  
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
 
De HEER geeft ons zijn zegen 
 
 
Orgelspel bij het uitdragen “U zij de glorie” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bij het graf belijden we ons geloof  
 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,  
de Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,  
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 het rijk van de dood, 
op de derde dag is Hij opgestaan van de doden, 
opgevaren naar de hemel,  
waar Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader, 
  
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de Heilige Geest. 
Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving van de zonden, 
wederopstanding van het lichaam 
en het eeuwige leven.  
Amen. 
 
 
We bidden 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. 


