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God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag

een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.

Lied 737:5
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Orgelspel voorafgaand aan de dienst: Liedboek 663

Dankdienst van Woord en Gebed

Bij het binnendragen zingen wij staande Psalm 23:

2 Zelfs door een dal van diepe duisternissen
waar ik het licht der levenden moet missen,
vrees ik geen kwaad, want Gij zijt aan mijn zijde
met stok en staf, tot troost en tot geleide.
Onder het oog van hen die mij verraden
richt Gij mij toe het nachtmaal der genade.



3 Gij zalft mijn hoofd met d’olie van uw vrede,
Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefd’ en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

Welkom

Stil gebed

Votum en Groet

Vg. Onze hulp is in de Naam van de HEER,
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Vg: Die trouw blijft tot in eeuwigheid,
Allen: En Die niet laat varen het werk van Zijn handen.

Vg. Genade zij u en vrede van God, onze Vader
En van Zijn Zoon, onze Heer, Jezus Christus,
En van de Heilige Geest.

Allen: Amen.

Psalm 63 vers 3 (Liedboek) uitgesproken door de voorganger:

Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer Uw goedheid proeven;
Uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich Uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij;
door Uw hand word ik vastgehouden.



Samenzang: Lied 247, wij zingen de verzen 1, 3 en 5.

2 Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in´t wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

5 Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wijs Gij nabij. 



Gebed voor het openen van de Schrift

Schriftlezing
Evangelie van Johannes 14: 1-6 door Jorinde (vertaling NBG)

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u 
gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en 
wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik terug en 
zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.
4 En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. 5 Tomas zei tot Hem:
Heer, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? 6
Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; 
niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Overdenking

Luisterlied: Ik zal er zijn

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.

Tekst: Hans Maat 
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest 
© 2013 Stichting Sela Music

Gebeden

Wij bidden samen het Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel als ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
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

Woord van gedachtenis van Anne-Marie, uitgesproken door Saskia

Zang en muziek door Vincent:

Psalm 68 vers 10 (oude berijming)

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.

Woord van gedachtenis van Alet

Dankwoord van Frank

Wij zingen staande het slotlied: Psalm 73: 9 en 10



10 Wie heb ik in de hemel, Heer,
behalve U, mijn troost en eer?
Wat kan op aarde mij bekoren?
Alleen bij U wil ik behoren.
Al zou mijn vlees en hart vergaan,
toch zal ik, God, voor U bestaan,
wie ik mijn leven toevertrouw,
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

Zegen

Wij zingen staande Lied 415: verzen 1, 2 en 3

2 Stort op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!



Bij het uitdragen speelt de organist The Holy City (Stephen Adams)

Luisterlied: De heilige stad 

Terwijl ‘k eens lag te slapen,
kreeg ik een schone droom.
Ik was in ’t oud Jeruzalem,
‘k stond aan de Tempelzoom.
Ik hoorde kind’ren zingen,
een lied vol blijde klank.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.
En ’t was als paarden engelen,
zich juichend aan hun zang.

Jeruzalem, Jeruzalem,
zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge,
’t hosanna voor uw Heer.

Doch eensklaps werd het alles,
zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde
en de eng’lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen, 
toen werd het plots’ling nacht
en klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht.
En klonk van gindse heuveltop,
een stem, het is volbracht.

Jeruzalem, Jeruzalem,
zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge,
’t hosanna voor uw Heer.

En verder zag ‘k een ander beeld,
doch nu vol heerlijkheid,
een stad die als een bruid versierd,
haar koning wachtend beidt.
‘k Zag straten van het zuiverst goud,
door d’ open paar’len poort,
miljoenen gingen uit en in,
geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp en cymbelspel,
juicht mens en eng’lenstem,
tot eer van God en van het Lam, 
in ’t nieuw Jeruzalem.
Tot eer van God en van het Lam,
in ’t nieuw Jeruzalem.

Jeruzalem, Jeruzalem,
nu is voorbij uw strijd.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.
Hosanna in de hoge,
hosanna in eeuwigheid.

Orgelnaspel: Liedboek 961

Niemand leeft voor zichzelf,
Niemand sterft voor zichzelf,
Wij leven en sterven voor God onze Heer:
Aan Hem behoren wij toe!



De begrafenis

Bij het graf:

Uitgeleide

Schriftlezing
Openbaring van Johannes 21: 1-7 (vertaling NBG)

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste 
hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet 
meer. 2 En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende 
uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man 
versierd is. 3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de
tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zijn zullen 
zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4 en Hij zal alle tranen 
van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, 
noch geklaag, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn 
voorbijgegaan. 5 En Hij, die op de troon gezeten is, zei: Zie ik maak 
alle dingen nieuw. En Hij zei: Schrijf, want deze woorden zijn 
getrouw en waarachtig. 6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik 
ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige 
geven uit de bron van het water des levens om niet. 7 Wie overwint, 
zal deze dingen beërven, en Ik zal hem tot een God zijn en hij zal Mij 
een zoon zijn. 



Apostolische Geloofsbelijdenis (gezamenlijk uitgesproken)

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde;
en in Jezus Christus, zijn enige 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, 
die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden,
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden;
Ik geloof in de Heilige Geest,
de heilige katholieke kerk, de gemeenschap der heiligen, 
de vergeving van zonden, de wederopstanding des vleses,
en het eeuwige leven.
Amen.

Woorden van uit handen geven

Zegen

Alle gezongen liederen zijn gekozen uit het Liedboek – Zingen en 
bidden in huis en kerk, 3e druk 2013, Protestantse Kerk Nederland. 


