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TIJDENS BINNENDRAGEN:
Orgelspel: Opwekking 733 Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein:
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein: 2x
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Slot:

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
Refrein: 2x

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Welkom
Bemoediging en groet
Wij luisteren naar Lied:
Toekomst vol van hoop - SELA
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
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U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.

Gebed
Schriftlezing (Basisbijbel):
Psalm 23 gelezen door Rita
1 Een lied van David.
De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Ik kom niets tekort.
2 Hij laat mij rusten in groene velden.
Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes.
3 Hij geeft me kracht.
Hij helpt me om te leven zoals Hij het wil,
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omdat Hij dat heeft beloofd.
4 Zelfs als ik door een diep, donker dal ga,
een dal van moeilijkheden,
ben ik nergens bang voor, want U bent bij mij.
Met uw stok en uw herdersstaf
beschermt U mij en stuurt U mij bij.
Het troost mij dat U dat doet.
5 Mijn vijanden zien hoe goed U voor mij bent:
U zet een feestmaaltijd voor mij neer.
U zalft mijn hoofd met zalfolie.
U schenkt mijn beker zó vol dat hij overloopt.
6 Uw goedheid en liefde zijn mijn leven lang bij mij.
Ik mag mijn hele leven dicht bij U zijn.

Wij luisteren naar Lied:
Opwekking 520 Wees mijn verlangen
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.
Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
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Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde,
getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen
nog meer naar U uit.
stralend van vreugde,
getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen
nog meer naar U uit.

Overdenking
Fotopresentatie (onder meditatief orgelspel)
Lied Door de wind van Stef Bos
gezongen door Betty
Ik zie je voor me met m’n ogen dicht,
ik kan je voelen met m’n hart op slot,
ik hoor je praten maar je bent er niet, nee, je bent er niet.
En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen
en je mag nog niet sterven want ik kan je niet missen,
ik kan je niet missen.
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Door de wind,
door de regen,
dwars door alles heen.
Door de storm,
al zit alles me tegen,
door jou ben ik nooit alleen.
Ik voel je naast me als ik 's nachts op straat wil vergeten,
wat in mijn ogen staat geschreven, je moest eens weten.
En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar
en ik zou willen schreeuwen maar ik kan alleen zingen,
ik kan alleen zingen.
Door de wind,
door de regen,
dwars door alles heen.
Door de storm,
al zit alles me tegen,
door jou ben ik nooit alleen.
Door een zee van afstand.
Door een muur van leegte.
Door een land van stilte.
Door m’n hele leven.
Door de wind,
door de regen
dwars door alles heen.
Door de storm,
al zit alles me tegen,
door jouw ben ik nooit alleen.
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Gedicht van Nel Benschop
gelezen door Tineke
Je bent niet dood – de Heer heeft je geroepen
bij Hem te wonen in Zijn glanzend huis;
Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken.
Je hebt ze nu – want je bent veilig thuis.
Je bent niet dood – je mag voor eeuwig leven,
je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en verdriet.
God zal je geven een onbegrensd geluk in
onbegrensde tijd – Je bent niet dood –
Maar ach, wij zullen je missen zoals een mens
de meest-geliefde mist.
De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen,
en ik geloof:
God heeft zich niet vergist…………

Gebed
Zingen Lied: NLB 675 : 1
Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
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met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Zegen
Uitleidend Orgelspel: Lichtstad met uw paarlen poorten
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Op de begraafplaats:

- Woorden bij de begrafenis
- Geloofsbelijdenis
- Onze Vader(zingend)
- Zegen

U kunt deze dienst nog eens beluisteren op www.kerknijbroek.nl
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