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20 augustus 2021 in de Hervormde kerk te Nieuwkoop

Voorganger: ds. Hester Smits
Ouderling van dienst: Nel Griffioen
Organist/pianist: drs. Ad van Pelt
Koster: Zegert van der Lingen
Livestream: Evert de Jong

Bij de ingeleide klinkt pianomuziek:
‘An der schönen blauen Donau’
Woord van welkom en bemoediging
Samen zingen: Lied 601
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
Voortijdig licht waarin wij staan
Koud, één voor één en ongeborgen,
Licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
Zo zwaar en droevig als wij zijn
Niet uit elkaars genade vallen
En doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
Aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
Of ergens al de wereld daagt
Waar mensen waardig leven mogen
En elk zijn naam in vrede draagt.
Alles zal zwichten en verwaaien
Wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
En van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
Zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.
Gebed

Aansteken kaarsen bij oma door de kleinkinderen
Pianomuziek: ‘Für Elise’
Woord van gedachtenis door Arie
Muziek: ‘Hey mam’ - Mrs. Montreal
Bijbellezing: Spreuken 31 door kleindochter Sara
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?
Zij is meer waard dan edelstenen.
Haar man vertrouwt op haar
en zal daar rijkelijk bij winnen.
Ze brengt hem voorspoed, geen ellende,
alle dagen van haar leven.
Ze zoekt wol en linnen uit,
en spint en weeft met vreugde.
Zij is vol daadkracht,
onvermoeibaar is ze in de weer.
Haar handen zijn voortdurend aan het spinrok,
ze houdt altijd de weefspoel vast.
Haar handen strekt zij uit naar de behoeftigen,
ze geeft de armen hulp.
Uit haar verschijning spreken kracht en waardigheid,
de dag van morgen ziet ze lachend tegemoet.
Ze spreekt wijze woorden,
wat ze zegt, zijn liefdevolle lessen.
Ze waakt over haar huishouding,
nietsdoen is haar onbekend.
Haar kinderen prijzen haar,
haar man bejubelt haar:
‘Er zijn veel sterke vrouwen,
maar jij overtreft ze allemaal.’

Woord van overweging
Samen zingen: Lied 139: 1 en 2
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
‘t ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij;
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Woord van gedachtenis door Adri van der Lingen
Gebeden
Muziek: ‘She’ - Charles Aznavour
Woord van dank door Ria
Woord van uitgeleide
Samen zingen: Lied 416: 1, 2 en 4
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen,
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Bij het uitdragen klinkt pianomuziek: ‘The Black and White Rag’

Op de begraafplaats nemen we afscheid met enkele woorden,
Het gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
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 eeuwigheid. Amen.
en de Zegen.

