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Muziek bij binnenkomst - Präludium en Fuga in c-Moll  - 
     J. Pachelbel  
 
 
Aansteken van de vier kaarsen naast de kist 
 
 
Welkom 
 
 
Bemoediging en Groet 
 
 
Gebed naar Psalm 8 - Notre Dieu tout bon, ton adorable -  
       gelezen door Marinette 
 
  1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.  
  Een psalm van David. 
 

2 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld  
3  door de mond van kinderen en zuigelingen. 
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 
om hun wraak en verzet te breken. 
 
4 Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door U daar bevestigd, 
5   wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 
het mensenkind dat U naar hem omziet? 
 
6  U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
7  hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
 
8 schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
9 de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 
10 HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 

Zingen - Psalm 8b - Zie de zon, zie de maan 
 

 Zie de zon, zie de maan, 
zie de sterren in hun baan, 
sterren ontelbaar, overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam! 
 
Hoor de zee, hoor de wind, 
hoor de regen als hij zingt, 
druppels ontelbaar in de oceaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam! 
 
Ruik een bloem, ruik een vrucht, 
ruik de geuren in de lucht, 
geuren ontelbaar zweven af en aan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam! 
 
Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit, 
mensen ontelbaar overal vandaan, 
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 
Heer hoe heerlijk is Uw naam! 
 
Zie ik de zon, de sterren en de maan, 
wat een wonder dat ik mag bestaan, 
Heer hoe heerlijk is Uw naam! 
Heer hoe heerlijk is Uw naam! 

 
 
Woorden van herinnering en dankbaarheid -  
 
  door Gerrie Kooistra - Bosch 
 
  door Matty Geurink 
 
  door Riet Knaapen 
 
 
Muziek - Strijkkwintet C-dur D 956 - F. Schubert  



Schriftlezing - Genesis 32: 25-31 -  
        Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent 
 
  25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er wor-
stelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander zag 
dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en 
daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27 Toen 
zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik 
laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je 
naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29  Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je 
naam niet Jakob zijn maar Israël  , want je hebt met God en mensen 
gestreden en je hebt gewonnen.’ 30  Jakob vroeg: ‘Zeg me toch uw 
naam.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn 
naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31  Jakob noemde die 
plaats Peniël  , ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en 
toch is mijn leven gered.’  
 
 
Stilte 
 
 
Overdenking 
 
 
Muziek - Air uit Suite No. 3 in D BWV 1068 -  J.S. Bach  
 
 
Gebed 
 
 
Zingen - A toi la Gloire en U zij de glorie, God die leven is 
 
  U zij de glorie, God die leven is, 
  U zij de victorie over duisternis. 
  Leven moet vaak lijden, 
  voor het op kan staan; 
  u wilt ons bevrijden 
  tot een nieuw bestaan. 
  U zij de glorie, God die leven is, 
  U zij de victorie over duisternis. 
 
 
 

  Licht moge stralen in de duisternis, 
  diepe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
  Na een nacht van vrezen 
  rijst een lieve lach, 
  wonden gaan genezen 
  op een nieuwe dag. 
  U zij de glorie, God die leven is, 
  U zij de victorie over duisternis. 
   
 
  À toi la gloire, O Ressuscité! 
  À toi la victoire pour l’éternité! 
  Brillant de lumière, l’ange est descendu, 
  Il roule la Pierre du tombeau vaincu. 
  À toi la gloire, O Ressuscité! 
  À toi la victoire pour l’éternité! 
 
  Vois-le paraître: C’est lui, c’est Jésus, 
  Ton Sauveur, ton Maître, Oh! ne doute plus! 
  Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 
  Et redis sans cesse: Le Christ est vainqueur! 
  À toi la gloire, O Ressuscité! 
  À toi la victoire pour l’éternité! 
 
  Craindrais-je encore? Il vit à jamais, 
  Celui que j’adore, le Prince de paix; 
  Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
  Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien! 
  À toi la gloire, O Ressuscité! 
  À toi la victoire pour l’éternité!  
 
 
Woorden van uitgeleide 
 
 
Zegen 
 
 
Muziek terwijl we Henk uitgeleide doen -  
 
  In Paradisum, uit het Requiem van G. Fauré  



Op de begraafplaats: 
 
 
 
 
 
Woorden bij de ter aarde bestelling  
 
 
 
Stilte 
 
 
 
Gezamenlijk gebeden Onze Vader -  
 
  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. 
 
 
 
Zegen 
 
 
 

 
 
 
 
 
  


