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Aanvangslied Eiland Urk:  

         Boven de sterren daar zal het eens lichten,
         daar wordt uw hopend verlangen voldaan,
         daar zal het lijden des harten eens zwichten,
         daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan,
         daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan.

         Boven de sterren verdwijnt eens het duister,
         daar ziet u alles ontrafeld, onthuld.
         Wat u verwacht van Gods eeuwige luister,
         wordt daar eens heerlijk en blijvend vervuld,
         wordt daar eens heerlijk en blijvend vervuld.

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 42: 1, 4, 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?

4.      ’k Denk aan U, o God, in ’t klagen,
         Uit de landstreek der Jordaan.
         Van mijn leed doe ’k Hermon wagen;
         ’k Roep van ’t klein gebergt’ U aan.
         ’k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,
         Daar ’t gedruis der waatren groeit,
         Daar Uw golven, daar Uw baren
         Mijn benauwde ziel vervaren.



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.

Woorden ter gedachtenis: Clarie van der Wal-Leeuwenburgh

Gezang 73O: 1 

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.

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lezing: Psalm  145: 18 

         De HEER is nabij allen die Hem aanroepen, 
         allen die Hem aanroepen in waarheid.

Filippenzen 4: 5b, 7 

         De Heer is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen
         door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede
         Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden
        in Christus Jezus.



Psalm 23 (of gezang 14, LB 1973)

1.      De Heer is mijn Herder!
         'k Heb al wat mij lust;
         Hij zal mij geleiden
         naar grazige weiden.
         Hij voert mij al zachtkens
         aan waatren der rust.

         2. 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.

Overdenking 

Lied Lichtstad met uw paarlen poorten 

Lichtstad met uw paarlen poorten 
Wond’re stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez’ aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

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

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist’ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem



Gaat door!

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
Luist’ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

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: Peter Butler

Lied: Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart
Er is een god, er is een god
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart
Er is een god die hoort
Ga steeds naar hem om hulp en om raad
Wacht niet te lang, ’t is spoedig te laat
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord
Er is een God die hoort
God schonk zijn zoon in Bethlehems stal
Heer van het al, heer van het al
Hij droeg verneed’ring, smaad zonder tal
Heerser van ’t gans heelal
Want onze schepper, koning der aard



Heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort
Hij is de God die hoort
Van oost tot west, van zuid tot noord
Mens, zegt het voort, mens zegt het voort
Wordt ’s Heren liefde alom gehoord
Mensenkind, zegt het voort
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen
Maar zoek het heil bij Jezus alleen
Dat al uw hoop op hem is gericht
Jezus is ’t eeuwig licht.

Zegen

De crematie zal in familiekring plaatsvinden




