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Intrede 
Agnus Dei 

 
 

Welkom & gebed 
 
 

Ik zal er zijn  
Luisterlied 

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. 
 



Dankbaar terugblikken 
 

“Ons ma vertelt” door Gert 

 

“Onze Pa”  

 door de drie zussen 
 Shana, Yentl, Esther 

 Fotoreportage 
  

 

 

 

 

Overdenking 
Ezechiël 36 vers 26-27 

 

Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in 

uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam 

verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.  

Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat 

gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn ver-

ordeningen onderhoudt.  

 

 



Kom, O Bron 
Samenzang 

Kom, o bron van zegeningen, 
Geef een nieuw lied in mijn hart, 
Vol van dank, niet te bedwingen, 
Voor genade ongedacht. 

Geef mij woorden om te zingen 
Met de eng'len rond uw troon, 
Want uw naam blijft mij omringen 
En verlost mij van de dood. 

 

Ik mag zijn in uw nabijheid 
Door uw offer aan het kruis 
En uw liefde geeft mij vrijheid 
Om te wonen in uw huis. 

Jezus zocht mij toen ik dwaalde, 
Op mijn eigen wegen liep 
En Hij kocht mij door genade 
Met zijn bloed, dat redding biedt! 

 

Kom, o bron, kom, o God. 
Kom geliefde vredevorst. 
Hoor uw bruid, hoor hoe zij zingt. 
Kom, o bron van zegening. 

 

Nooit kan ik mijn schuld vergoeden, 
'T is genade onverdiend. 
Laat uw goedheid mij behoeden, 
Wees mijn altijd trouwe vriend. 

Zonder U ben ik verloren, 
Zie ik zelf geen toekomst meer. 
Laat mijn hart U toebehoren 
Tot ik U ontmoet, mijn Heer! 



 Ik had nog ... 
 

Noor, Elias, Lore & Tom nemen afscheid 

 

 

 

 

Overdenking 
Johannes 11 vers 25-26 

 

“Jezus zei tegen haar:  

Ik ben de Opstanding en het Leven;  

wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, 

en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.  

Gelooft u dat?” 

 
 
Verbonden met elkaar 
Uit ‘de gemeente’ 

 Gedicht door Greet van Hove 

 

Bedanking door Gert 



Alleen door U 
Samenzang 

 

Er is een stad 
met gouden straten, 
vol van Jezus’ heerlijkheid. 
Er is een weg 
die daarheen leidt; 
daar is leven in eeuwigheid. 

Alleen door U, alleen door U, 
alleen door uw dood, 
uw liefde zo groot. 

 

Nooit meer rouw, nooit meer tranen, 
nooit meer lijden, nooit meer nood, 
nooit meer pijn, nooit meer ziekte, 
nooit meer onrecht, nooit meer dood. 

 
Alleen door U, alleen door U, 
alleen door uw dood, uw liefde zo groot. 
Oh, de schuld is afbetaald, 
we kunnen eeuwig leven; 
nu is er weer hoop, 
alleen door U. 
Oh, eens zien wij uw gezicht 
en iedereen zal dansen 
in de stad van onze God; 
alleen door U. 

 

Altijd licht, altijd vrede, 
altijd blijdschap, altijd feest, 
altijd wijn die blijft stromen 
op het grote bruiloftsfeest. 



Zegengebed 
 
 
Mededelingen 

 
 
Uitvaart 
“Because He lives” 
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