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Orgelspel 
 

Tijdens het binnendragen van zr. Eshuis luisteren 
we naar het lied ‘Abba Vader‘ 
 

Zingen: ELB 346: 1 en 4  
Ik wil zingen van mijn Heiland,  
van Zijn liefde, wonder groot, 
die zichzelven gaf aan ’t kruishout 
en mij redde van de dood. 
 
Refrein: 
Zing, o zing van mijn Verlosser,  
met Zijn bloed kocht Hij ook mij, 
aan het kruis schonk Hij genade,  
droeg mijn schuld en ik was vrij. 
 
Ik wil zingen van mijn Heiland,  
hoe Hij smarten leed en pijn, 
om mij 't leven weer te geven,  
eeuwig eens bij Hem te zijn. 
 
Refrein 
 

Inleidend woord 
 
Votum en groet 
 
De kleinkinderen steken een kaars aan 
 
Zingen: Ps. 84 : 1 en 2 

Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  



Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet. 
 
Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof. 

 
Gebed 
 
Herinneringen aan oma 
 
Zingen: Opwekking 770  Ik zal er zijn 

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 

'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' 



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 

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 

'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' 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 
 
 
Schriftlezing: Psalm 23  (NBV ’21) 

Een psalm van David. 
De HEER is mijn herder, 
het ontbreekt mij aan niets. 
2 Hij laat mij rusten in groene weiden 
en voert mij naar vredig water, 
3 Hij geeft mij nieuwe kracht 
en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 
4  Al gaat mijn weg 
door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, 
uw stok en uw staf, 
zij geven mij moed. 
5 U nodigt mij aan tafel 
voor het oog van de vijand, 



U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6  Geluk en genade volgen mij 
alle dagen van mijn leven, 
ik verblijf in het huis van de HEER 
tot in lengte van dagen. 
 

Zingen: Gezang 14: 1,2 en 5 
De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 
 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k zal immer verkeren 
in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 
 
 

Schriftlezing: Efeze 2: 1-10 (NBV ’21) 
Eén in Christus 
1  U was dood door de misstappen en 
zonden 2  waarmee u voorheen de weg ging van 
de god van deze wereld, de heerser over de 



machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is 
in hen die God ongehoorzaam zijn. 3  Eens leefden 
wij allen net als zij: wij volgden onze wereldse 
begeerten en alle aardse verlangens die in ons 
opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods 
toorn, net als ieder ander. 
4 Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die 
Hij voor ons heeft opgevat zo groot, 5  heeft Hij 
ons, terwijl wij allen dood waren door onze 
zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door 
genade bent u gered! 6 Hij heeft ons samen met 
Hem tot leven gewekt en ons een plaats gegeven 
in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7  Zo zal Hij, 
in de eeuwen die komen, laten zien hoe 
overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed Hij 
voor ons is in Christus Jezus. 8  Door die genade 
bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze 
redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk 
van God 9 en geen gevolg van uw daden. Niemand 
kan zich er dus op laten voorstaan. 10 Want Hij is 
het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in 
Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van 
de goede daden die God heeft voorbereid. 
 

Zingen: ELB 170  
Groot is Uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader 
Er is geen schaduw van omkeer bij U 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
Die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu 
 
Refrein: 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Groot is Uw trouw, o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond 



Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven 
Groot is Uw trouw, o Heer, Aan mij betoond 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt 
Kracht voor vandaag 
Blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 
  
Refrein 
 

Overdenking 
 
Zingen: ELB 413 

Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd, 
nimmer heeft men op deze aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein: 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdestem, 
daar geen rouw meer en geen tranen 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Heilig oord vol licht en glorie, 
waar de boom des levens bloeit 
en de stroom van levend water 
door de gouden godsstad vloeit. 
 
Refrein. 
 
Schoon tehuis voor moede pelgrims, 
komend uit de zand-woestijn, 



waar zij rusten van hun werken 
bij de springende fontein. 
 
Refrein. 
 
Wat een vreugde zal dat wezen 
straks vereend te zijn met Hem 
in die stad met paarlen poorten 
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Refrein. 
 

Gebeden 
 
Slotlied: ELB 409 1 en 4 

Ik zie een poort wijd open staan, 
waardoor het licht komt stromen. 
Van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan 
om vrede te bekomen. 
 
Refrein: 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij! Voor mij, 
staat open, ook voor mij. 
 
In 't hemelrijk, voor Jezus' troon, 
daar leidt het kruis tot zegen. 
Daar dragen wij voor kruis een kroon 
door Jezus' bloed verkregen. 
 
Refrein. 
 

Zegenbede 
 



Tijdens het uitdragen van zr. Eshuis speelt de organist de 
melodie van ‘Vaste rots van mijn behoud’ 
 

Eenmaal als de stonde slaat 
dat dit lichaam sterven gaat, 

als mijn ziel uit d’aardse woon’ 
opstijgt tot des Rechters troon, 
Rots der eeuwen, in uw schoot 
berg mijn ziele voor de dood. 

 


