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Tijdens het binnendragen van Giel klinkt het lied ‘Veilig in Jezus’ armen’ 
 
1. Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
Hoor, ’t is het lied der eng’len, zingend van liefd’ en vreê, 
Ruisend uit ’s hemels zalen, over de glazen zee. 
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart; 
Daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
 
2. Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg, 
Vrij van ’t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg, 
Vrij van de vrees en twijfel, vrij van der zonden macht; 
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht. 
Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg, 
Vrij van ’t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg. 
 
Stil gebed 
 
Groet 
 
Ontsteken van de kaarsen 
 
Openingstekst Efeze 6 vers 10 
 

Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 
 
Bemoediging 
 
 
Lied  Kracht van uw liefde 
 
1) Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt,  
dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
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2) Heer kom dichter bij,  
dan kan ik Uw schoonheid zien. 
En Uw liefde voelen diep in mij. 
En Heer leer mij Uw wil,  
zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde. 
Refrein. 
  
 
Moment van herinneren en gedenken        
 
 
Gebed 
 
Woorden uit de Bijbel Psalm 121 en Marcus 10 vers 32-34  
 
Psalm 121 
1 Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? 
2 Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft. 
3 Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. 
4 Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. 
5 De HEER is je wachter, de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 
6 overdag kan de zon je niet steken, bij nacht de maan je niet schaden. 
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven, 
8 de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. 
 
Marcus 10 vers 32-34 
32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren ongerust en ook 
de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de twaalf weer apart en vertelde hun wat hem zou 
overkomen: 33 ‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan 
de hogepriesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen 
uitleveren aan de heidenen. 34 Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geselen 
en doden, maar na drie dagen zal hij opstaan.’ 
 
Lied:  Medley Psalm 121 
 
Lied 1: 
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? 
U bent mijn hulp, Heer, door wie de hemel en aarde zijn ontstaan. 
 
Ik heb U nodig, God, want U bent al mijn hoop, U bent mijn kracht, mijn Heer. 
Dus ik vertrouw op U, dat U mij redden zult, geef mij uw leven weer. 
 



4 
 

Lied 2: 
Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen. 
Mijn Herder zal niet slapen. 
 
De Heer zal u steeds gadeslaan, Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 
Overdenking 
 
 
Lied  Mijn Herder 

 
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij omringt mij met zijn liefde. 
De Heer is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid. 
  
Hij roept mijn naam; ik hoor zijn stem; Hij de mijne. 
Als ik dwaal, zoekt Hij mij op; brengt mij veilig thuis. 
Mijn Herder verzorgt al mijn wonden; heeft mij teder verbonden. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
  
Hij gaat mij voor; ik volg zijn spoor; Hij zal leiden. 
Als ik val, geeft Hij mij kracht om weer op te staan.  
Mijn Herder beschermt heel mijn leven door het zijne te geven. 
Er is geen betere plek dan bij Hem te zijn. 
  
Al gaat mijn weg door een donker dal; 
ik weet dat Hij mij brengen zal naar een plaats 
waar ik eeuwig thuis zal zijn. 
 
 
Gedicht  
 
 
Dankzegging en voorbeden 
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Lied  Lichstad met uw paarlen poorten 
 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten,  
wond're stad zo hoog gebouwd  
nimmer heeft men op deez' aarde,  
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.  
 
2. Heilig oord vol licht en glorie  
waar de boom des levens bloeit  
en de stroom van levend water  
door de gouden godsstad vloeit.  
 
3. Wat een vreugde zal dat wezen  
straks vereend te zijn met Hem  
in die stad met paarlen poorten  
in het nieuw Jeruzalem.  
 
Refrein:  
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,  
luist'ren naar zijn liefdestem.  
daar geen rouw meer en geen tranen  
in het nieuw Jeruzalem. 
 
Dankwoord 
 
Uitgeleide 
 
Bij het uitdragen van Giel klinkt het lied ‘Abba, Vader’ 
 
1. Abba Vader U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen. 
Abba Vader U alleen,  
U behoor ik toe. 
 
2. Abba Vader laat mij zijn, slechts voor U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij,  
d’ uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer,  
laat mij nimmer gaan. 
Abba Vader laat mij zijn,  
slecht van U alleen. 
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- De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats van Eethen. 
Daar wordt de Apostolische Geloofsbelijdenis gelezen, 
het Onze Vader gebeden, en de zegen meegegeven – 

 
 


