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Intrede
The Swan – Camille Saint Saens

Welkom
Samenzang
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Gebed
Samenzang
Stil, mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God, U bent mijn God.
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.
Stil, mijn ziel wees stil,
en dwaal niet af.
Dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem,
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding.
God, U bent mijn God...
Stil, mijn ziel wees stil,
en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer,
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.
God, U bent mijn God...

Lezing
Psalm 139
Heer, u doorgrondt me, u kent me.
U ziet mij of ik nu zit of sta.
U verstaat mijn gedachten al van verre.
U slaat mij gade of ik nu rust of werk.
Wat ik ook doe: het is u vertrouwd.
Voor er een woord over mijn lippen komt,
weet u al, Heer, wat ik denk.
U bent om me heen,
u bent voor me en achter me,
en uw hand ligt op mijn schouder.
Dat u me zo kent
kan ik niet bevatten,
het gaat mijn verstand te boven.
Waar kan ik u ontlopen, waar kan ik u ontvluchten?
Al zou ik opklimmen naar de hemel,
u bent er;
al zou ik afdalen naar het dodenrijk,
u tref ik er aan.
Al vloog ik naar het uiterste oosten
of streek ik neer in het verste westen.
ook daar zou u mij leiden,
ook daar houdt uw hand mij vast.
Al vroeg ik de duisternis:
‘Verberg me,
laat het nacht worden om mij heen,’
zelfs dan verbergt de duisternis me niet;
voor u is de nacht als de dag,
de duisternis als het licht.
U weefde mij in de schoot van mijn moeder,
u deed mij ontstaan.
Ik dank u,
want het is een wonder zoals ik ben gemaakt.
Alles wat u maakt, is een wonder.
Dat besef ik heel goed.
Ik was voor u niet verborgen
toen ik in dat duister groeide,
als in het binnenste van de aarde.
U zag mij toen ik nog geen vorm had,
en mijn dagen waren al vastgesteld,
al geschreven in uw boek,
voor er één enkele was aangebroken.

…
Mijn God, doorgrond mij,
kijk in mijn hart,
onderzoek mij,
peil mijn gedachten.
Dreig ik van u af te dwalen,
breng mij dan terug op de weg naar u.

Mijn zus
Dieter neemt afscheid

Mijn nicht
Charlotte neemt afscheid

Samenzang
Mijn Jezus, mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
Adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voortdurend eer.
Juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij.
Bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.
U wil ik prijzen voordat wat U schiep,
mijn leven lang loven want U heb ik lief.
Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

Prediking
Samenzang
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.
Genade die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
dat God mij nooit verlaat.
Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.
Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
dat ik genade vond.)2x

Afscheid nemen van Hannelore
Luisterlied
Heer die mij ziet zoals ik ben (Psalm139) – Suzanne van der Velde
Heer die mij ziet zoals ik ben
dieper dan ik mijzelf ooit ken
kent U mij, U weet waar ik ga
U volgt mij waar ik zit of sta
wat mij ten diepste houdt bewogen
‘t ligt alles open voor U ogen
U bent mij overal nabij
U ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan
U wist hoe het zou verder gaan
o God hou mij geheel omgeven
en leidt mij op de weg van ’t leven

Mededelingen
Samenzang
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.2x
Cast me not away
from thy presence, o Lord
and take not thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of thy salvation
and renew a right spirit within me.

Uitvaart
Je draagt het niet alleen – Matthijn Buwalda
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