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Bij binnendragen wordt gespeeld:
Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam (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.
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.
‘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’.
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.
Votum (belijdenis van ons vertrouwen op God)

Zingen: Psalm 103: 8
Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
Gelijk een bloem, die op het veld verheven,

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;
Wanneer de wind zich over 't land laat horen,
Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;
Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.
Gebed
Woord van Arien de Vin
Zingen: Psalm 139: 14
Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER;
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m', en zie, of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed';
En doe mij toch met vaste schreden
Den weg ter zaligheid Woord betreden.
Woord van Jacco de Vin (video boodschap)

Zingen door de familie ‘Aan uw voeten Heer’
(video opname)
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats
Daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer,
Daarom buig ik mij voor U.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn
En om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
Kom ik nu tot U, o Heer.
Aan uw voeten Heer.
Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
Hier in een plaats van aanbidding,
In Geest en waarheid samen één te zijn,
In aanbidding voor U.
Aan uw voeten Heer.
Zoals een vader die zijn kind omarmt,
Ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.

De trouwpsalm 121 gelezen door Catelijne de Vin
God bewaart Zijn volk
[1] Een pelgrimslied.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.
[2] Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
[3] Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

[4] Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.
[5] De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
[6] De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.
[7] De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.
[8] De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.
Zingen: Psalm 121 : 4
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.
Schriftlezing : Jesaja 55 : 6 – 11 (NBG)
[6] Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept
Hem aan, terwijl Hij nabij is. [7] De goddeloze verlate
zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij
bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem
ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft
veelvuldig. [8] Want mijn gedachten zijn niet uw
gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het
woord des Heren. [9] Want zoals de hemelen hoger
zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw
wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. [10]
Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel
neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar
doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar

en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier
en brood aan de eter, [11] alzo zal mijn woord, dat uit
mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij
wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat
volbrengen, waartoe Ik het zend.
Zingen: Psalm 84 : 6
Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Meditatie over Jesaja 55 : 8
Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw
wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren.
Zingen door Amaya de Vin, Aiden en Nathan
Kirkegaard
“Welcome Home” – Michael W. Smith (Video opname)
Bidden en danken
Zingen: Psalm 43 : 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.

Zegen
Woord van Mika de Vin (video boodschap)
Woord Arjan de Vin namens de broers en zussen
van Edi
Bij het uitdragen wordt het “U zij de glorie
gespeeld
(A toi la Gloire)

Op de begraafplaats wordt het geloof beleden met de
woorden van de apostolische geloofsbelijdenis
Daarna bidden we samen het “Onze Vader”.

