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Orgelspel 

Bemoediging en Groet

Wij zingen Lied 913

1. 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! 
 
3. 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 behandelen, 
 dat alleen den weg niet vindt: 
 neem mijn hand in Uwe handen 
 en geleid mij als een kind. 

Een gedicht. ‘Jij, die leeft…’ (Catharina)



Wij zingen Lied 416

1. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
 jou nabij op al je wegen, 
 met zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God, en Hij zal met je zijn. 
 
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. 
3. Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
 in zijn liefde je bewaren, 
 in de dood je leven sparen. 
 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.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 23

 Een psalm van David. 
 De HEER is mijn herder, 
 het ontbreekt mij aan niets. 

 Hij laat mij rusten in groene weiden 
 en voert mij naar vredig water, 
 hij geeft mij nieuwe kracht 
 en leidt mij langs veilige paden 
 tot eer van zijn naam. 

 Al gaat mijn weg 
 door een donker dal, 
 ik vrees geen gevaar, 



 want u bent bij mij, 
 uw stok en uw staf, 
 zij geven mij moed. 

 U nodigt mij aan tafel 
 voor het oog van de vijand, 
 u zalft mijn hoofd met olie, 
 mijn beker vloeit over. 

 Geluk en genade volgen mij 
 alle dagen van mijn leven, 
 ik keer terug in het huis van de HEER 
 tot in lengte van dagen.

Schriftlezing:  2 Korintiërs 12,9a: ‘Mijn genade is u genoeg’

Wij zingen Gezang 174 (bundel 1938)

Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schaûw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Overdenking



Wij zingen Gezang 232,1.3. (bundel1938)

1. Neem, Heer, mijn beide handen
 en leid uw kind,
 tot ik aan de eeuwige stranden
 de ruste vind!
 Te zwaar valt me elke schrede,
 als ik U verlaat.
 O, neem mij met U mede,
 daar waar Gij gaat!

3. En blijft me ook soms verborgen 
 uw grote macht,
 Gij voert mij tot den morgen,
 ook door den nacht.
 Neem dan mijn beide handen
 en leid uw kind,
 tot ik aan de eeuw’ge stranden
 de ruste vindt!

Een gedicht. ‘Laat mij slapend op U wachten’ (Sietse)

Gebeden

Slotlied, wij zingen (staande) Lied 247

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
 De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
 Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
 Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

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, wees Gij nabij.

Zegen

Bij het uitdragen horen we orgelspel

Wij brengen Aantje naar haar laatste rustplaats
op de begraafplaats in Hurdegaryp
en daar wordt aan haar graf
het ‘Onze Vader’ gebeden.

Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood 
en vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven 
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.




