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Woord van welkom
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Fotocollage met muziek: Bløf - Omarm me

Zingen: Psalm 139 : 1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Psalm 139 : 2
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gebed

Schriftlezing: Jozua 1 : 1-9
Mozes, de dienaar van de Heer, was gestorven. Jozua, de zoon van Nun, had Mozes altijd
bij zijn werk geholpen. Nu zei de Heer tegen Jozua: ‘Mijn dienaar Mozes is gestorven.
Daarom moet jij je klaarmaken om met de Israëlieten de rivier de Jordaan over te steken.
Ga naar het land dat ik aan jullie zal geven. Ik zal elke plek waar jullie komen, aan jullie
geven. Dat heb ik aan Mozes beloofd. Jullie land zal heel groot zijn. Vanaf de woestijn
in het zuiden tot aan de Libanon-bergen in het noorden. En vanaf de Middellandse Zee
in het westen tot aan de rivier de Eufraat in het oosten. Dus ook het hele land van de
Hethieten hoort erbij. Ik zal altijd bij jou zijn, zoals ik ook altijd bij Mozes was. Ik zal je
nooit alleen laten. En niemand zal van jou kunnen winnen. Je moet sterk en dapper zijn.
Onder jouw leiding zullen de Israëlieten het land veroveren dat ik aan hun voorouders
beloofd heb. Maar dan moet jij wel sterk en dapper zijn. Je moet je precies houden aan
de wetten die Mozes je geleerd heeft. Dan zul je succes hebben bij alles wat je doet.Dag
en nacht moet je aandachtig lezen in het boek met de wetten van Mozes. Je mag het boek
nooit wegleggen. Alleen dan kun je je precies houden aan de dingen die erin staan. En
dan zul je succes hebben bij alles wat je doet. Daarom zeg ik nog een keer: Je moet sterk
en dapper zijn. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Want ik ben je God. Ik ben altijd bij
je, waar je ook heen gaat.’

Samenzang: Hemelhoog 338
‘k Stel mijn vertrouwen
op de Heer, mijn God.
want in Zijn hand
ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief,
Zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.
2x

Schriftlezing: Efeziërs 3 : 14-21
Ik kniel en bid tot God, de Vader.God heerst over alle engelen in de hemel en over alle
volken op aarde.Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen
kracht wil geven door zijn Geest. Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus
altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk
wil maken en wil laten groeien.Ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren

hoe groot en diep die liefde is. Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een
mens zich kan voorstellen. Ja, ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn.
Gods macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij hem vragen, of waar wij aan
denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Alle eer aan God,
in heel de kerk, die bestaat dankzij Jezus Christus. Alle eer aan God, voor altijd en eeuwig!
Amen.

Samenzang: Hemelhoog 629
Heer ik kom tot U,
neem mijn hart,
verander mij.
Als ik U ontmoet
vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde.
Oh houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
ja Ik voel uw kracht,
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde.

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.
Gebeden
Slotlied: Hemelhoog 627 : 1 en 2
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Uittochtsmuziek: Als het leven soms pijn doet
Als het leven soms pijn doet,
en de storm gaat te keer
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.
Juist op die momenten
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen
dat U werkelijk bestaat.
dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.
Als ik kom met al mijn vragen
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.
Heer wilt U mij helpen
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart!
En dat Uw armen om mij heen zijn
en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Deze dienst wordt voortgezet op de begraafplaats.
Daar bidden we samen het Onze Vader en ontvangen we de zegen van God.

