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Binnendragen onder orgelspel van het lied “Vaste rots van mijn behoud.” 
 
Welkom  
 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst: “Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing 
van mijn aangezicht en mijn God.” 
 
Zingen: Psalm 42: 1 en 5 
 
1 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
Schreeuwt niet sterker naar 't genot 
Van de frisse waterstromen, 
Dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';  
God des levens, ach, wanneer 
Zal ik naadren voor Uw ogen, 
In Uw huis Uw Naam verhogen? 
 
5 Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
En dat melden in mijn lied; 
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
Zingen, daar ik Hem verwacht; 
En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
Tot den God mijns levens heffen. 
 
In Memoriam door neef John Jansen 
 
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 
 
3 Zend HEER', Uw licht en waarheid neder, 
En breng mij, door dien glans geleid, 
Tot Uw gewijde tente weder 
Dan klimt mijn bange ziel gereder 
Ten berge van Uw heiligheid, 
Daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
4 Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 
 
 



 
Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Romeinen 8: 31 – 39 
31 Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons 
zijn? 32 Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen 
overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? 33 Wie zal 
beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. 
34 Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook 
opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit. 35 Wie zal 
ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of 
honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? 36 Zoals geschreven staat: Want omwille 
van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. 37 Maar 
in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad. 38 Want ik 
ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 39 noch hoogte, noch diepte, 
noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, 
onze Heere. 
 
Luisterlied: Weerklank 192: 1 en 2 
 
Geest van hier boven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. 
 
Verkondiging: Zekerheid en troost!! 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Woord van gedachtenis door ds. John van Eck 
 
Zingen: Weerklank 471: 1 en 2 
 
1 Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed! 
 
2 Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom. 
 
Dankgebed door ds. John van Eck 
 



 
Zingen: Weerklank 471: 3 en 4 
 
3 Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
4 Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Zegen 
 
Er is een collectebus aanwezig achterin de kerk bij de uitgang. Van harte aanbevolen als 
u iets wilt doneren voor Wereld Kanker Onderzoek Fonds. 
 
Uitdragen onder orgelspel van het lied: Lichtstad met uw paar’len poorten 
 
     
We begeven ons nu naar Algemene Begraafplaats, waar Aart weer herenigd wordt met 
zijn Adrie. 
 
 
Op de begraafplaats: 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Gemeenschappelijk Onze Vader 


