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Inleidend orgelspel, mevrouw Terlouw-Vuurens wordt binnengebracht

Welkom en votum

Zingen Psalm 84: 2, 5 
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In ‘t kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont.

O God, die ons ten schilde zijt, 
En ons voor alle ramp bevrijdt, 
Aanschouw toch Uw gezalfde Koning. 
Eén dag is in Uw huis mij meer 
Dan duizend, waar ik U ontbeer; 
‘k Waar liever in mijns Bondsgods woning 
Een dorpelwachter, dan gewend 
Aan d’ijdle vreugd’ in ’s bozen tent.

Woorden ter nagedachtenis door Marieke en Corné 
 
Zingen: Weerklank  615 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mijn steeds nabij! (2x)

Gebed

Schriftlezing: 1 Korinthe 15: 12-22 en 35-43 
12 Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, 
hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen  
dat er geen opstanding van de doden is? 
13 En als er geen opstanding van de doden is,  
dan is Christus ook niet opgewekt. 
14 En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, 
en zonder inhoud is ook uw geloof. 
15 En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. 
Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, 
terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. 
16 Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt.



17 En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos;  
u bent dan nog in uw zonden. 
18 Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. 
19 Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, 
zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. 
20 Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden 
en is de Eersteling geworden van hen die onstslapen zijn. 
21 Want omdat de dood er is door een mens, 
is ook de opstanding van de doden er door een Mens. 
22 Want zoals allen in Adam sterven, 
zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt 
en met wat voor lichaam komen zij terug? 
36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is. 
37 En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, 
maar een kale graankorrel, al naar het voorvalt, 
van tarwe of van één van de andere graansoorten. 
38 God echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, 
en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. 
39 Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van de mensen is verschillend, 
en het vlees van de dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, 
en dat van vogels is verschillend. 
40 En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid  
van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. 
41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, 
en de glans van de sterren is verschillend, 
want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. 
42 Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. 
Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, 
het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. 
43 Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. 
Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.

Zingen: Weerklank  471: 1, 2, 3  
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.

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!



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.

Overdenking: 1 Korinthe 15: 35-43

Zingen Psalm 118: 14 
Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz’ ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder ’s HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d’ Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!

Gebed

Zingen: Psalm121: 1, 4 
‘k Sla d’ ogen naar ‘t gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde eerst schiep, en sinds bewaarde.

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.

Zegenbede
Mededelingen door Joanne Plattel, Plattel & Van Gils -zorg voor uw uitvaart-

Uitleidend orgelspel,
we gaan naar de begraafplaats.


