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Muziek vooraf 
Air in D en Jesus bleibet meine Freude (J.S. Bach) 

Woorden van troost 

Zingen: Psalm 43: 3 en 4 
O Here God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heil'ge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt. 

Gebed 

Herinneringen van de familie 

Zingen: Opwekking 733 
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- 
 
Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam. 

Uit de Bijbel: 1 Korintiërs 13: 8-13 
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal 
zal verstommen, kennis verloren gaan - 9 want ons kennen schiet 
tekort en ons profeteren is beperkt. 10 Wanneer het volmaakte komt 
zal wat beperkt is verdwijnen. 11 Toen ik nog een kind was sprak ik als 
een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik 
volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 12 Nu kijken 
we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is 
mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik 
zelf gekend ben. 13 Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar 
de grootste daarvan is de liefde.  

Overdenking  

Zingen: Gezang 293: 1 en 4 
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! 
 



Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

Gebed 

Dankwoord 

Zingen: Gez. 300: 1, 2, 6 
Eens, als de bazuinen klinken, 
uit de hoogte, links en rechts, 
duizend stemmen ons omringen, 
ja en amen wordt gezegd, 
rest er niets meer dan te zingen, – 
Heer, dan is uw pleit beslecht. 
 
Scheurt het voorhang van de wolken, 
wordt uw aangezicht onthuld, 
vaart de tijding door de volken 
dat Gij alles richten zult: 
Heer, dan is de dood verzwolgen, 
want de schriften zijn vervuld. 
 
Van die dag kan niemand weten, 
maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gisteren, heden, 
komt voor eens en komt voor goed! 

Zegen 

Orgel: ’k Wil U o God mijn dank betalen 
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