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Wij luisteren bij het binnendragen naar muziek van
 Roger Whittaker – leben mit dir (1985)

Voorlezen van de rouwkaart

In Memoriam

Gedicht Elegie -Nel Benschop-

Heer, sla Uw armen éven om mij heen;
ik ben verdrietig, mateloos alleen,
want wie ik liefhad, die ging van mij heen.

Ik smeek U: wilt U naar mij luist’ren, Heer,
ik zie geen uitweg en mijn hart doet zeer,
en wie ik liefhad hoort mij nu niet meer.

Zie in Uw liefde mij erbarmend aan,
want ik heb niemand waar ik heen kan gaan
en wie ik liefhad is hier ver vandaan.

Vind ik ooit weer de rust die het geluk mij gaf?
Heer, buig U over mij en droog mijn tranen af,
want die ik liefhad gaat straks in een koud graf.

Heer, geef mij alstublieft een beetje licht,
want donker is de nacht en loodzwaar zijn gewicht;
hij die ik liefhad sloot zijn ogen dicht.



Heer, ik wil vluchten uit het hier en nu,
want alles lijkt zo zinloos, klinkt zo cru,
en wie ik liefhad is voorgoed bij U.

-Zegt U nu: “Zet je voeten in Mijn spoor,
Ik zal je ondersteunen, kind, vecht dóór,
want wie je liefhad ging je enkel vóór....”

Stil gebed

Votum en groet

Wij luisteren naar het lied 
‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

Dank U dat U in moeilijkheden
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
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toch steeds bij ons zijt.

Dank U dat ons uw Woord bewaarde
Dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

Dank U, uw liefde kent geen grenzen
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Gebed

Schriftlezing: Psalm 23 (Herziene Statenvertaling)
De HEERE is mijn Herder

231Een psalm van David.         
De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. 2Hij doet mij 
neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille 
wateren. 3Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van 
de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. 4Al ging ik ook door 
een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, 
want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. 
5U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn 
tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit 
over. 6Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de 
dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven 
tot in lengte van dagen.
Wij luisteren naar het lied ‘De Heer is mijn Herder’



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 m' als ik wankel. Hij draagt m' 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 m' altijd.

Meditatie

Wij luisteren naar ‘Jezus is de Goede Herder’ 

Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de Heer bij name kent

Jezus is de Goede Herder
Jezus hij is overal
Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal
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En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de Goede Herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de Goede Herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de Goede Herder
Brengt mij veilig naar de stal (2x)

Dankgebed en Voorbeden
 
Wij luisteren naar het lied ‘Wat de toekomst brengen moge’

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.

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.



Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen

Dankwoord namens de familie
                
Wij luisteren bij het uitdragen naar muziek van 
Roger Whittaker – Schön war die zeit (1990)

 

Psalm 23 is een psalm waar men zich aan kan optrekken, die kracht 
geeft in tijden van angst en verdriet. Stel je vertrouwen op God en Hij 
zal je helpen en zegenen. In welke omstandigheden je je ook bevindt. 
Hij is als een Herder die zich om zijn kudde ontfermd. Geen enkel 
schaapje zal Hem ontgaan.
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