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Orgelspel 

 

 

Welkom 

 

 

Bemoediging en groet 

 

 

Gebed 

 

 

Antwoordlied:  

 

Tot U, Heer, is ons hart gericht. 

Hier zijn wij, open voor uw licht.  

Gij geeft ons kracht tot stilte en strijd.  

Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd. Amen  

 

 

Lied:  Wie zich door God laat leiden (lied 905, 1.4) 

 

 

Woord ter nagedachtenis  

door Marina van der Hoop 

 

 



Lied:  Wat God doet dat is welgedaan (lied 909, 1) 

 

 

Woord ter nagedachtenis  

door Jet, Willem, Coosje en Reinier Gispen 

 

 

Lied:  Wat God doet dat is welgedaan (lied 909, 2) 

 

 

Woord ter nagedachtenis  

door Clarette Bonebakker 

 

 

Lied:  Wat God doet dat is welgedaan (lied 909, 3) 

 

 

Woord ter nagedachtenis door  

Coos van Beuningen-Romeijn  

 

 

Schriftlezing: Psalm 139 (enkele verzen) 

 

Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,  

U weet het als ik zit of sta,  

U doorziet van verre mijn gedachten.  

Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,  



met al mijn wegen bent u vertrouwd.  

Geen woord ligt op mijn tong,  

of U, Heer, kent het ten volle.  

Wonderlijk zoals U mij kent,  

het gaat mijn begrip te boven.  

 

U omsluit mij, van achter en van voren,  

U legt uw hand op mij.  

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,  

hoe aan uw blikken ontkomen?  

Klom ik op naar de hemel, U tref ik daar aan,  

lag ik neer in het dodenrijk, U bent daar.  

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,  

al ging ik wonen voorbij de verste zee,  

ook daar zou uw hand mij leiden,  

zou uw rechterhand mij vasthouden.  

Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,  

het licht om mij heen veranderen in nacht’, 

ook dan zou het duister voor U niet donker zijn, 

de nacht zou oplichten als de dag,  

het duister helder zijn als het licht.  

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.  

 

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,  

peil mij, weet wat mij kwelt,  

zie of ik geen verkeerde weg ga,  

en leid mij over de weg die eeuwig is.  



 

Overdenking 

 

 

Orgelspel Alle Menschen müssen sterben  

van Johann Sebastian Bach 

 

 

Gebed  

 

 

Onze Vader (gezamenlijk gebeden) 

 

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  

in eeuwigheid. Amen. 

 

 



Lied:  Wat de toekomst brengen moge (lied 913)  

 

 

Zegenbede  

 
Er is gelegenheid om bij de kist een laatste groet te 

brengen aan Frieda van der Hoop. Als u afscheid hebt 

genomen verlaat u de kerkzaal. Er is geen condoleance 

na afloop van de dienst. De familieleden begeleiden 

haar naar het crematorium waar zij in besloten kring 

afscheid nemen. 

 

Frederiek Muller zingt When I am laid in earth  

van Henry Purcell 

 

When I am laid, am laid in earth,  

may my wrongs create no trouble,  

no trouble in thy breast. 

Remember me, remember me,  

but ah! forget my fate. 

 

 

Lied:  U zij de glorie (lied 634)  

  

 

Orgelspel  


