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Orgelspel 

 

Welkom  

 

Votum en groet 

 

Aansteken van de kaarsen 

 

Zingen: Opwekking 123 

 

Groot is uw trouw, o Heer, Mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 

Die Gij steeds waart, Dat bewijst Gij ook nu. 
 

Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 

Groot is uw trouw, o Heer, 

Iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

En uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein 

 

Gebed  

 

In memoriam door Carla  

 

We luisteren naar: Opwekking 770 
 

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. 

 

In memoriam door Hans Punt 

 

Aansluitend luisteren we naar: Leef met volle teugen 

(Kinga Bán en Elbert Smelt) 

 

Op de drempel van het leven, staar ik naar de horizon 

Voel me plompverloren en verlegen, dat ik sterk ben en gezond 

Want jij bent ziek en ik begrijp het niet 

Ik zou willen dat je hier blijven kon 

Ben niet bang, alleen soms even 

maar dan zing ik mij er dwars doorheen 

Voel me broos en moegestreden 

verlangend naar de overkant, alleen 

Ik houd me vast aan alles wat zo mooi is 

En ik tel ze, de kostbare momenten 



Leef met volle teugen, durf te leven met de dag 

Glimlach elke morgen, er is iets moois dat op je wacht 

We hebben het ervaren, dat het leven niet om ons draait 

Dat wij alleen maar kunnen varen, op de wind die waait waarheen hij waait 

 

En God, die bijna nooit te vinden is als je Hem moet hebben 

Maar die soms toch, juist als er niets meer lijkt te redden 

Zichtbaar wordt als hier op aarde tranen vallen van verdriet 

Omdat er iets van waarde schuilt in als we hier op aarde 

Het niet meer weten, niets anders kunnen 

Dan maar bidden in een lied 

 

Leef met volle teugen, glimlach elke morgen 

Nooit gedacht, dat het zo tot een eind zou komen 

Maar ik ga met jou  

Dwars door de winter, naar de lente en naar de zomer 

Want jij en ik wij blijven samen en blijven zingen 

Tot het eind Ik laat jou niet los 

 

Geniet van je dagen, verlies je in de tijd 

Je wordt steeds gedragen, tot in alle eeuwigheid 

Geniet van je dagen, verlies je in de tijd 

Je wordt steeds gedragen, tot in alle eeuwigheid 

Dwars door de winter, naar de lente en naar de zomer 

Want jij en ik, wij blijven samen 

Wij blijven zingen tot het eind 

Want jij bent nooit alleen 

 

Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 
 

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – 

had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een 

schallende cimbaal. 

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,  al be-

zat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de 

liefde niet, ik zou niets zijn. 



Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, 

al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand– 

had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.  

De liefde is geduldig en vol goedheid. 

De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en 

geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, 

ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 

ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de 

waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt 

ze. De liefde zal nooit vergaan. 

Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren 

gaan –  want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.  

Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 

Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind,  

redeneerde ik als een kind. 

Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. 

Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld,  

maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar 

straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft:  

geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 

 

Overdenking 

 

Gebed door broer Piet Punt  

afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader 

 

We kijken naar een aantal videofragmenten waarin Kees vertelt over zijn 

leven. 

 

Slotlied: 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. 

 

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. 

 

Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand, 

loop ik met gesloten ogen, 

naar het onbekende land. 

 

Zegen 

 

Bij het uitdragen klinkt: Eens als de bazuinen klinken 




