
  
 
 

Want wij hebben hier  
geen blijvende stad, 
maar wij zoeken  
de toekomende. 
Hebreeën 13: 14  
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 Als Coosje Hage wordt binnengedragen luisteren we naar:  “Ik zal er zijn” (Sela) 
 
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 u 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. 
 
Refrein: 
‘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. 
 
Refrein 
 
Welkom 
 
Samenzang: Gezang 392 vers 3, 4 en 5 “Blijf mij nabij” 
 
3.U heb ik nodig, uw genade is  4.Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. 
mijn enig licht in nacht en duisternis. Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. Ik triomfeer, mij is de Heer nabij. 
 
5.Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog, 
licht in het duister, wijs de weg omhoog. 
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij. 
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij. 



Gebed 
 
Leonie  
 
Samenzang: Gezang 477 vers 1 “Geest van hierboven” 
 
Geest van hierboven, leer ons geloven 
Hopen, liefhebben door uw kracht 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
Aan een wereld die U verwacht 
Wij mogen zingen van grote dingen 
Als wij ontvangen al ons verlangen 
Met Christus opgestaan 
Halleluja 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
Als wij herboren Hem toebehoren 
Die ons is voorgegaan 
Halleluja 
 
Isabel 
 
Samenzang: “Vandaag” gezongen door Kinga Bán 
 
Gisteren is een afdruk   Refrein: Dit is vandaag 
Van je voeten in het zand    Het is alles wat je hebt 
En morgen is de aanblik    Morgen komt later 
Van een eindeloos groot strand   En gisteren is alweer weg 
De zee komt op wanneer ze wil   Dit is vandaag 
Ze wist je passen uit    Met z’n vreugde en zijn pijn 
En als de wind het zand bespeelt   Je hoeft maar één ding te doen 
Zie je nauwelijks meer vooruit   dat is: er zijn 
 
Als je om je heen kijkt    Maar je bent al hier 
Maar je ziet niet wat je hoopt   Je kunt het aan 
En als het lijkt of je al tijden   Gedragen door de Ene 
Zonder toekomst verder loopt 
Bedenk dan, als je zicht verliest:   Refrein 
Je loopt in Iemands zicht 
De Aanwezige verlaat je niet 
Want de hemel gaat nooit dicht 
En niets is moeilijker 
Dan laten gaan 
De toekomst, het verleden 



Martine 
 
Samenzang: Toonhoogte 211: 1 en 2  
 
Abba, Vader, U alleen,    Abba, Vader, laat mij zijn 
U behoor ik toe,     slechts van U alleen 
U alleen doorgrondt mijn hart,   dat mijn wil voor eeuwig zij 
U behoort het toe.    d’uwe en anders geen 
Laat mijn hart steeds vurig zijn,   laat mijn hart nooit koud zijn, Heer 
U laat nooit alleen,    laat mij nimmer gaan 
Abba, Vader, U alleen,    Abba, Vader, laat mij zijn 
U behoor ik toe.     slechts van u alleen. 
 
Overdenking 
   
Persoonlijke boodschap aan de kleinkinderen 
 
Samenzang Toonhoogte 125: 1 en 2 “Groot is uw trouw” 
 
Groot is uw trouw, o Heer,  Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, 
Mijn God en Vader.                  Groot is uw trouw, o Heer, 
Er is geen schaduw van omkeer bij U.                Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde                Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Die Gij steeds waart,                  Groot is uw trouw, o Heer, 
Dat bewijst Gij ook nu.                  Aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden 
en u nabijheid, die sterkt en die leidt 
kracht voor vandaag 
blijde hoop voor de toekomst 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid 
 
Refrein 
 
Dank en gebed 
 
David 
 
Zegen  
 
Tijdens het uitdragen luisteren we naar: “Leef met volle teugen!” (Kinga Bán) 
 
 



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 elke dag een nieuwe kans 
Om elkaar vast te houden 
 
Leef met volle teugen 
Durf te leven met de dag 
Glimlach elke morgen 
Er is iets moois dat op je wacht 
 
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 
 
Leef met volle teugen 
Durf te leven met de dag  
Glimlach elke morgen 
Er is iets moois dat op je wacht 
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 
 
 
 
 
 
 


