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Vanwege de corona-maatregelen van dit moment kan in deze dienst  
helaas NIET door ons allen worden gezongen. 
We luisteren naar enkele solo-zangers en naar muziek van CD’s.    
 
Orgelspel voor de dienst 
Muziek van Edvard Grieg: Last Spring (Letzter Frühling)  
 
Woord van welkom 
 
Zang: Lied 865: 1 en 3  
 

Komt nu met zang van zoete tonen 
en u met snarenspel verblijdt! 
Zingt op en wilt alom betonen, 
dat gij van harte vrolijk zijt. 
Juicht God ter eer, 
zijn lof vermeer’, 
die zulken groten werk 
gedaan heeft voor zijn kerk! 
 

De Heer heeft eertijds zijnen volke 
geholpen uit veel angst en pijn. 
Hij geeft ja wel een duistre wolke, 
maar weer daarna schoon zonneschijn. 
Lof zij die Heer, 
die ons ook weer 
geeft, na veel smart en druk, 
veel zegen en geluk. 

 
Gebed 
 
Herinneringen aan Hennie: 
66 jaar lang de echtgenote van Henk!  
Moeder, schoonmoeder, oma, schoonzus, tante…  
 
Muziek van Bread: If 



Eerste Schriftlezing: Psalm 103: 8 t/m 17A 
 

Liefdevol en genadig is de HEER, 
hij blijft geduldig en groot in zijn trouw. 
Niet eindeloos blijft hij twisten, 
niet eeuwig duurt zijn toorn. 
Hij straft ons niet naar onze zonden, 
hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 
Zoals de hoge hemel de aarde overspant, 
zo welft zich zijn trouw zich over wie hem vrezen. 
Zo ver als het oosten is van het westen, 
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. 
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen 
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 
Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 
De mens – zijn dagen zijn als gras, 
hij is als een bloem die bloeit op het veld 
en verdwijnt zodra de wind hem verzengt 
de plek waarin hij stond, kent hem niet meer. 
Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
 
Zang: Eén Naam is onze hope. 
 

Eén Naam is onze hope,  
één grond heeft Christus’ kerk, 
zij rust in ene dope 
en is zijn scheppingswerk. 
Om haar als bruid te werven 
kwam Hij ten hemel af. 
Hij was ’t die door zijn sterven  
aan haar het leven gaf.  
 
  



Met God zijn wij verbonden,  
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest.  
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid.  

 

Tweede Schriftlezing: 1 Corinthiërs 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  
schelle cimbaal.  
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,  
al bezat 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 en kon ik daar trots op zijn – 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 kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. 
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen,  



zoals ik zelf gekend ben.                                                                                                                    
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan  
is de liefde. 
 
Muziek: I don’t know how to love Him 

 
Overdenking  
 
Zang: Lied 913: 1 en 4  
 

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. 

 

Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 

 
Gebeden  
 
Zang: Lied 416: 1,3 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. 

 
 
Ruimte voor mededelingen van de uitvaartleid(st)er 
Woorden van uitgeleide  
 
Hennie Griffioen - de Pree wordt de kerk uitgedragen. 
We luisteren intussen naar:  
Cantilena, uit Sonate nr. 11 van Joseph Rheinberger. 
 
We gaan nu naar Begraafplaats Ter Duinen,    
OLV ter Duinenlaan 155 in Ossendrecht.  
Wilt u deze liturgie meenemen daar naartoe? 

  



 
Bij het graf is de liturgie als volgt: 
 

- enkele woorden door de voorganger 
 
- we bidden samen het Onze Vader.  
 
Onze Vader die in de hemel zijt, 
uw Naam worde geheiligd;   
uw Koninkrijk kome;  
uw wil geschiede, gelijk in de hemel  
alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden,  
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking,  
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht  
en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.   AMEN. 
 
- Zegen 
 
  

 


