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Bij het binnendragen van Dirk luisteren we naar ‘Thuis’ 

Welkom thuis, hier mag je zijn.  
De Vader viert een feest.  
Welkom thuis, 
voor wie zoek was of op reis,  
te lang is weggeweest.  
Welkom thuis.  
  
Met zijn zegenende handen op je schouders  
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving  
heet Hij je welkom.   
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.  
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.  
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving 
heet Hij je welkom.  
Voel je thuis, je bent vrij. 
Je bent vrij.  
  
Kom maar binnen. 
Hij sluit je in zijn armen.  
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.  
Deel in de vreugde en open nu je handen.  
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.  

 

 

Welkom 



Lied: It is well with my soul - Hillsong 
 
When peace like a river 
Attendeth my way 
When sorrows 
Like sea billows roll 
 
Whatever my lot 
You have taught me to say 
It is well 
It is well with my soul 
 
But Lord it's for Thee 
For Thy coming we wait 
The sky not the grave is our goal 
 
Oh, trump of the angel 
Oh, voice of the Lord 
Blessed hope 
Blessed rest of my soul 
 
It is well 
With my soul 
It is well 
It is well with my soul 

 2x 

 
You are the rock 
On which I stand 
By Your grace it is well 
My hope is sure 
In Christ my savior 
It is well with my soul 



It is well 
With my soul 
It is well 
It is well with my soul 
 
You are the rock 
On which I stand 
By Your grace it is well 
My hope is sure 
In Christ my savior 
It is well with my soul 

 
2x 

 
Gebed 
  
 
Bijdrage Aad (broer) 
 
 
Lied: Groot is uw trouw, o Heer 
 

Groot is uw trouw, o Heer,  
mijn God en Vader.  
Er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde  
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 



Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 
 
Bijdrage Florine (dochter) 
 
 
Bijdrage Annemarie (dochter) 
 
 
Psalm 139 - Ik ben de Heer die jou schiep 
 
HERE, U ziet alles van mij, U kent mij helemaal zoals ik ben. U 
weet het als ik zit en als ik weer opsta, vanuit de hemel weet U 
wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga 
liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. 
 
Elk woord dat ik uitspreek kent U al, HERE. U bent bij mij, 
naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is 
voor mij onmogelijk dat te begrijpen. 
Het is zo wonderlijk, zo hoog. 
 



U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn 
hele lichaam werd door U geweven. Ik prijs U, omdat U mij zo 
prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. 
Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl 
zij in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog 
geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw 
boek opgeschreven. 
 
Wat betekenen uw gedachten veel voor mij, mijn God. 
Zij zijn ontelbaar. Zelfs als ik ze zou proberen te tellen, blijken 
het er nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend 
in uw nabijheid. 
 
God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag 
alles weten wat er in mij omgaat. Let op of ik soms de 
verkeerde weg op ga. Leid mij op uw weg, die naar uw 
eeuwigheid voert. 
 
 
Lied: Abba Vader 
 

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. 

 
 
Overdenking: En dat zijn wij ook! 
 

 
 
 
Lied: Eens als de bazuinen klinken 
 

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, gist'ren, heden, 
komt voor eens 
en komt voor goed. 

 
 
‘Als ik aan mijn opa denk’ (kleinkinderen) 
 Aansluitend zingen Tamar, Vera en Nora het lied 

‘Oceans’ 
 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: Voor altijd (Elise Mannah) 
 

Hij zegent jou 
… voor altijd 
 
God is voor je en achter je 
God is in je en om je heen 
God is onder je en boven je 
… voor altijd 



Hij zal je wijzen welke weg je gaan moet 
En onderweg zal Hij jou beschermen 
Schuil maar bij Hem als er een storm woedt 
Hij zal zich over jou ontfermen 
 
God is met jou voor altijd 
Hij zegent jou 

 
… voor altijd 

 
 
 
Zegen 
 
 
Tijdens het uitdragen van Dick luisteren we naar ‘U zij de 
glorie’ 
 

U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
daald’ een engel af, 
heeft de steen genomen 
van ’t verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 
Weest dan volk des Heren, 
blijd’ en welgezind, 
en zegt telkenkere: Christus overwint! 



U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
In zijn godd’lijk wezen 
is mijn glorie groot, 
niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, nu en immermeer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 



Bij het graf 
 
 
Schriftlezing: Romeinen 8: 37-39 
 
Wij mogen in dit alles glansrijk zegevieren dankzij hem die 
ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat dood 
noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden 
noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in 
de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van 
God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 
  
We bidden het 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, gelijk ook wij aan anderen vergeven. 
 
En leidt 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. 
 
 


