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Orgelspel voor de dienst 

Votum en Groet 

 
Inleidend woord 
 
We zingen: Lied 913: 1, 3 en 4 
 
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 behand’len,  
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind. 
 

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

 
Gebed 
 
 
Gedachteniswoorden  
 
 
We zingen: Lied 248 
 
1. Haar leven, door Uw gunst ontvangen, 

is nu voorbij, de nacht genaakt; 
maar dankbaar klinken onze zangen 
tot U, die 't licht en 't duister maakt. 

 
2. Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 
weer nieuwe zangen op doet stijgen, 
ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 



3. Zodat de dank U toegezonden, 
op aard’ nooit onderbroken wordt, 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 

 
4. Voorwaar, de aarde zal getuigen 

van U, die thans en eeuwig zijt, 
tot al uw schepselen zich buigen 
voor uwe liefd' en majesteit. 

 
 
Lezen uit Mattheus 6:  25 t/m 34 
 
Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw 
lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam 
meer dan de kleding?  
 
Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, 
en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven?  
 
Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?  
 
En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en 
spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van 
deze.  
 
Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zó 
bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?  
 
Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede 
zullen wij ons kleden?  
 
Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat 
gij dit alles behoeft.  
 
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken 
worden.  
 
Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen 
zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. 
 
 
 
 
 
 
 



We zingen: Lied 910: 1 en 3 
 
1. Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 
de Heer is ‘t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ‘t goede doen, 
Hij geeft na donk're regen 
een mild en klaar seizoen. 

 
3. Hij die met heerlijkheden  

de leliën bekleedt,  
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand,  
die vogels geeft te eten,  
Hij voedt ons uit zijn hand. 

 
 
Lezen uit 1 Thessalonicenzen 4: 13 t/m 18 
 
 
Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet 
bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben.  
 
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen 
zijn, door Jezus wederbrengen met Hem. 
 
Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst 
des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan,  
want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener 
bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst 
opstaan;  
daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk 
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 
 
Vermaant elkander dus met deze woorden. 
 
 
 
Overdenking 
 
 
 
 



We zingen: Lied 769  
 
1. 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. 

 
2. 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. 

 
3. Roep de doden tot getuigen  

dat Gij van oudsher regeert,  
roep hen die men dwong te zwijgen,  
die de wereld heeft geweerd,  
richt omhoog wat wist te buigen,  
kroon wat aanzien heeft ontbeerd. 

 
4. Als de graven openbreken  

en de mensenstroom vangt aan  
om de loftrompet te steken  
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken,  
want de traagheid grijpt ons aan. 

 
5. Mensen, kom uw lot te boven,  

wacht na dit een ander uur,  
gij moet op het wonder hopen  
dat gij oplaait als een vuur,  
want de Geest zal ons bestoken,  
nieuw wordt alle creatuur. 

 
6. Van die dag kan niemand weten, 

maar het woord drijft aan tot spoed, 
zouden wij niet haastig eten, 
gaandeweg Hem tegemoet, 
Jezus Christus, gist'ren, heden, 
komt voor eens 
en komt voor goed. 

 
 
 



Gebeden 
 
 
 
Bij het uitgeleiden zingen we: 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



We gaan nu naar de Algemene Begraafplaats, Scheidreef 4 te Hoogerheide. 
 
Wilt u deze liturgie meenemen daar naartoe? 
 
Bij het graf is de liturgie als volgt: 
 

- enkele woorden door de voorganger 
 

- we bidden samen het Onze Vader.  
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd;   
uw Koninkrijk kome;  
uw wil geschiede, gelijk in de hemel  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
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  
 
 
 


