
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
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Aanvangsgezang 221: 1, 2, 3 (NLB)

1.      Zo vriendelijk en veilig als het licht
         zoals een mantel om mij heen geslagen
         zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
         Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
         Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
         Wil mij behoeden en op handen dragen.

                      2.    Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
                                  waakt over mij en over al mijn gangen.
                                  Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
                                  om, als ik val, mij telkens op te vangen.
                                  Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.
                                  Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3.      Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
         dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
         Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
         wil alle liefde aan uw mens besteden.
         Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft. 
         Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.  

Stil gebed

Votum en groet

Gezang 913: 1, 3, 4 (NLB)

1.      Wat de toekomst brengen moge,      3.   Laat mij niet mijn lot beslissen:
         mij geleidt des Heren hand;                     zo ik mocht ik durfde niet.
         moedig sla ik dus de ogen                        Ach, hoe zou ik mij vergissen,
         naar het onbekende land.                         als Gij mij de keuze liet!
         Leer mij volgen zonder vragen;                Wil mij als een kind behand’len,
         Vader, wat Gij doet is goed!                      dat alleen de weg niet vindt:
         Leer mij slechts het heden dragen          neem mijn hand in uwe handen
         met een rustig, kalme moed!                   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.

                                  
Ter gedachtenis: 

Kaarsen namens Laura, Henk, Sophie, Thijs, Willem, Teun en  Max 

Geertjan 

Gezang 730: 1 (NLB)

1.      Heer, herinner U de namen
         van hen, die gestorven zijn,
         en vergeet niet, dat zij kwamen
         langs de straten van de pijn,
         langs de wegen van het lijden,
         door het woud der eenzaamheid,
         naar het dag en nacht verbeide
         Vaderhuis, hun toebereid.

Christine

Psalm 131 in Twentse Bijbel

                                  Mien herte is nich greuts,
                                  ik kiek nich astraant oet de ogen;
                                  ik hoal miej nich gängs met grote zaken,
                                  met wat miej boaven ’t benul geet.
                                  Nee, ik heb miejzölf tot röstbracht,
                                  ik bin stiller wörden,
                                  zo as nen kleanen biej de moder lig,
                                  as zonnen kleanen, zo bin ik.



AWN I, 30: 1, 4, 5, 6 

1.      Nu gaan de bloemen nog dood,   4.  Daar is geen zon en geen maan.
         nu gaat de zon nog onder.             Daar zal God ons verlichten.
         En geen mens kan zonder              Daar zullen alle gezichten
         water en zonder brood.                 vol van zijn heerlijkheid staan. 
Refr: Stil maar, wacht maar,                   Refr.

    alles wordt nieuw,
    de hemel en de aarde. 2x

5.      Daar is geen dorst of verdriet.      6. Zing voor de eeuwige dag.
         Daar zal God ons omgeven.           Zing voor Zijn komst en zeg: Amen.
         Daar is gelukkig leven                     Zing voor de Heer, die ons samen
         en het eindigt niet.                         Daar al van eeuwigheid zag. 
         Refr.                                                   Refr:

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing: Psalm 131 (NBV)

         HEER, niet trots is mijn hart,
         niet hoogmoedig mijn blik,
         ik zoek niet wat te groot is
         voor mij en te hoog gegrepen.
               2Nee, ik ben stil geworden,
         ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
         Als een kind, de borst ontwend,
         stil op de arm van zijn moeder,
         zo is mijn ziel in mij.
               3Israël, hoop op de HEER,
         van nu tot in eeuwigheid.

Lezing: Psalm 23 (NBG)

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets;
2Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;



Hij voert mij aan rustige wateren;
3Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen
om zijns naams wil.
4Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad,
want Gij zijt bij mij;
uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
5Gij richt voor mij een dis aan
voor de ogen van wie mij benauwen;
Gij zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
6Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;
ik zal in het huis des Heren verblijven
tot in lengte van dagen.

Gezang 23b: 1, 2, 3 (NLB)

1.      De Heer is mijn Herder!      2.   De Heer is mijn Herder!
         ’k Heb al wat mij lust;                     Hij waakt voor mijn ziel,
         Hij zal mij geleiden                          Hij brengt mij op wegen
         naar grazige weiden.                      van goedheid en zegen,
         Hij voert mij al zachtkens               Hij schraagt me als ik wankel,
         aan waatren der rust.                     Hij draagt me als ik viel.

                                  3.   De Heer is mijn Herder!
                                             Al dreigt ook het graf,
                                             geen kwaad zal ik vrezen,
                                             Gij zult bij mij wezen;
                                             o Heer, mij vertroosten
                                             uw stok en uw staf!

Verkondiging

Organist: Bist Du bei Mir



Gezang 511: 5, 6, 7 (NLB)

5.      Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
         die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
         breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
         Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

                      6.   Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
                                  de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
                                  laat ons dan allerwege horen stijgen
                                  tot lof van U het wereldwijde lied.

7.      In goede machten liefderijk geborgen
         verwachten wij getroost wat komen mag.
         God is met ons des avonds en des morgens,
         is zeker met ons elke nieuwe dag.

Dank- en voorbede, afgesloten met gezamenlijk “Onze Vader..” 

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw
Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op 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 in der eeuwigheid. Amen

Een woord van dank: 

Slotgezang 416: 1,2,3,4 (NLB)

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.
         a 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.

Zegen 

Bij het uitdragen: Gezang 247: 1, 2, 4, 5 (NLB)

1.      Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
         De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
         Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
         Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

                                  2.   Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
                                             Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
                                             Alles vervalt in ’t wisselend getij,
                                             maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

4.      Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
         Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
         Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
         Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

                                  5.   Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
                                             licht in het duister, wijs de weg omhoog.
                                             Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
                                             In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.



Aan het graf: 

Wij nemen afscheid

Wij nemen afscheid van Wilma Grevink - Wassink, maar wij zien op
Jezus, die ge sproken heeft: 

Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is
hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid
niet sterven;

Apostolische geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der
aarde. En in Jezus Christus, zijne eniggeboren Zoon, onze Heer, die
ontvan gen is van de Heil’ge Gees t, g eboren uit de maagd Maria, die geleden
heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, ge storven en begraven, neder -
ge daald ter helle, ten derde dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen
Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de
doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige algemene
christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden,
wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. AMEN 

De gekruisigde Christus…


