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Voorganger: Ds. W.C. Meeuse 
Diaken: Dhr. J.L. van Dijke 
Organist: Dhr. L. Heijboer 



 
 

Hemel 

 

Een leven lang verbonden 

Zo vervlochten met elkaar 

Maar na zo’n lange tijd van samen 

Lijkt nu toch het einde daar 

 

Hoe dan nu los te laten? 

Hoe te laten gaan? 

Het voelt nog zo onwerkelijk 

Er straks alleen voor te staan 

 

Een leven lang samen 

Twee zielen werden één 

Als jij straks in de hemel bent 

Gaat mijn hart daar ook een stukje heen 

 

Och liefde van mijn leven 

Gelukkig mogen wij geloven 

In een eeuwig leven samen 

Bij onze trouwe Vader boven 

 

Al moet ik je hier nu missen 

In mijn hart blijf je altijd 

En met het vooruitzicht op de hemel 

Raak ik je nooit werkelijk kwijt 

 

Het is goed nu lieverd 

Ga maar slapen, je bent moe 

Ik laat je los in liefde 

Ga maar naar de hemel toe 

 
 
 



Orgelspel tijdens indragen: ‘Nader mijn God tot u’ 
 

 
Zingen: Psalm 84 : 1 en 5 
 

Hoe lief’lijk hoe vol heilgenot, 

O Heer, der legerscharen God, 

Zijn mij U huis en tempelzangen. 

Hoe branden mijn genegenheén 

om ’s HEEREN voorhof in te treên. 

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

mijn hart roept uit tot God, Die leeft 

en aan mijn ziel het leven geeft. 

 

O God die ons ten schilde zijt 

En ons voor alle ramp bevrijd, 

aanschouw toch Uw gezalfde koning. 

Eén dag is in Uw huis mij meer, 

dan duizend, waar ik U ontbeer. 

‘k Waar liever in mijn Bondsgods woning 

Een dorpelwachter, dan gewend 

Aan d’ijd’le vreugd in’s bozen tent. 

 
 
Persoonlijk woord door Leo 
 
 
Gebed door ds. W.C. Meeuse 
 
 
Zingen: Psalm 139 : 6 en 7 

 

Indien ik zeg: “De donkerheid ‘ 

bedekt mij voor Uw majesteit” 

dan is de nacht een helder licht, 

dat mij ontdekt aan Uw gezicht. 

Voor U, o Heer, is’t aak’lig duister 

den dag gelijk in glans en luister. 



Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, 

Zelfs voor mijn eersten levensstond. 

Ik ben verbazend voortgebracht. 

Op 't nagaan van Uw wond're macht, 

Sla ik verrukt het oog naar boven: 

'k Zal U, mijn Schepper, altoos loven. 

 
 
 
Lezing uit de Bijbel: Psalm 84 
 

Verlangen naar het Heiligdom 
 

Voor de koorleider. Op de Gittith; een psalm van de zonen van Korach. 

Hoe lieflijk zijn Uw woningen, HEERE van de legermachten. 

Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de 

HEERE; mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. 
 

Zelfs vindt de mus een huis en een zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen 

leg; bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God. 

Welzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij u loven U voortduren. Sela 

 

Welzalig de mens van wie de kracht in U is, in hun hart zijn de gebaande wegen. 

Gaan zij door het dorre dal van de moerbeibomen,  

dan maken zij God tot hun bron; ook zal de regen heb overvloedig bedekken. 

Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion. 

HEERE God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore o 

God van Jakob. Sela 

 

O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van Uw gezalfde. 

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend elders; 

ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God 

dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. 

 

Want God, de Heer, is een zon en een schild, 

de HEERE zal genade en eer geven, 

Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat. 

HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt. 



Prediking 
 
 
Zingen: Psalm 42 : 1  
 

't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

Van de frisse waterstromen, 

Dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 

 
 
Persoonlijk woord door Corina 

 
 
Luisteren naar: ‘Is u paspoort getekend, o mens’ 
 

Is u paspoort getekend, o mens. 

Ieder uur, ieder stap, brengt ons nader, 

Bij de grens van leven en dood, 

Heeft de Heiland u paspoort getekend, 

Met het bloed dat Hij reddend vergoot. 

 

Nog is het tijd, 

De Heer geeft genậ 

De toegang is vrij door Golgotha, 

Jezus ging voor, 

Hij wacht aan de grens, 

Is u paspoort getekend, o mens? 

 

Gij kunt zelf de tol niet betalen, 

Zilver en goud, verliest daar zijn macht, 

Slechts het kruis in u paspoort geeft toegang, 

Tot het land waar de Heiland u wacht. 



Het is nu het uur der beslissing, 

Bij de grens begint het gericht, 

O geloof in de Heiland u redder, 

En hij voert u naar het ’t eeuwige licht 

 
 
Persoonlijk woord door Marianne 
 
 
 
Luisteren naar: ‘Ver boven de sterren ligt Leven’ 
 

Ver boven de sterren ligt leven, 

Daar groeit een stad van behoud, 

Ja daar woont God, Hij schiep leven, 

Leven voor zondaars, waar niemand treurt of rouwt. 

 

Geen zilver of goud, geen eer geeft behoud, 

Nee niemand kan betalen, u schuld. 

Doch zie slechts op Hem, o Heer hoor mijn stem, 

Geef leven Gij hebt het vervuld. 

Keer tot ons weer, o God U zij d’eer, 

Maak levend de zielen naar Uw woord. 

Ons geluk gaat voorbij, alleen Jezus maakt vrij, 

Zijn betaling voor U en voor mij. 

 

Eens komt de tijd, het wordt werkelijkheid. 

De wereld van ons, die zal vergaan, 

Kom dan zie op het lam, dat de schuld op Zich nam. 

Hij schenkt leven voor U en voor mij. 

 
 

 

Dankgebed door Ds. W.C. Meeuse 

 

 

 



Luisteren naar: ‘Amazing Grace’ 
 

Amazing grace! How sweet the sound, Geweldige genade! Hoe zoet het 

geluid, 

That saved a wretch like me                    Dat een zondaar als mij redde, 

I once was lost, but now am found,          Ik was eens verloren, maar nu 

ben ik gevonden, 

Was blind, but now I see. Ik was blind maar nu kan ik zien, 

 

The Lord has promised good to me, De heer heeft mij het goede 

belooft, 

His word my hope secures; Zijn woord, stelt mijn hoop veilig, 

He will my shield and portion be, Hij zal mijn schild en deel zijn, 

As long as life endures. Zolang het leven duurt, 

 

Yea, when this flesh and heart shall fail, Wanneer dit vlees en hart zal 

bezwijken, 

And mortal life shall cease, En het sterfelijk leven zal 

ophouden. 

I shall possess, within the veil, Ik zal bezitten binnen de sluier 

A life of joy and peace. Een leven van vreugde en vrede. 

 

 

When we've been there ten thousand years, Als we daar tienduizend jaren 

zijn geweest, 

Bright shining as the sun, Helder schijnend als de zon, 

We've no less days to sing God’s praise Hebben we niet minder dagen 

om God te prijzen. 

Than when we first begun. Dan toen we voor het eerst 

begonnen, 

We've no less days to sing God’s praise Hebben we niet minder dagen 

om Gods lof te zingen. 

Than when we first begun,  Dan toen we voor  het eerst 

begonnen. 

begun, begun, begun, begun, begun. Begonnen, begonnen, begonnen, 

begonnen. 



Orgelspel tijdens uitdragen: ‘Amazing Grace’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats  
aan de F.M. Boogaardweg te Sint-Annaland. 

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de kerk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begrafenisverzorging Dorst 


