Eva luisterend naar het lied “Steun maar op Mij” van Herman Boon.
Hij zong dit voor Eva op de “doe een wens”-dag.

Eva wordt binnengebracht.
Pianomuziek: Opwekking 557 – Laat Uw glorie zien
Begroeting
Zingen: Opwekking 599 – Kom tot de Vader
1

3

Nog voordat je bestond,
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.
Refrein:
Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn
is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar
wanneer jij komt.
Refrein (2x)
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar
totdat je komt.

2

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

4

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar
wanneer jij komt.

Herinneringen aan Eva
door haar vader Wim.
Aansteken trouwkaars Wim en Mirjam
Aansteken doopkaarsen Eva, Sven en Amy
door broer Sven en zus Amy.
Gebed
door Eva’s moeder Mirjam.
Zingen: lied van Herman Boon
1

Jesus is the joy of my life,
yes He is.
Jesus is the joy of my life.
And every day I sing
this simple thing:
Jesus is the joy of my life.
3

2

In moments of trouble,
in moments of fear.
I remember this song
And I sing loud and clear,
I sing loud and clear:

Jesus is the joy of my life,
yes He is.
Jesus is the joy of my life.
And every day I sing
this simple thing:
Jesus is the joy of my life.

We lezen uit de Bijbel:
Openbaring 21: 1-5
door Arina, zus van Wim
1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel
en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.
2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel

neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft
gemaakt voor haar man en hem opwacht.
3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats
is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en
God zelf zal als hun God bij hen zijn.
4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn,
geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is
voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ -Ik hoorde zeggen:
‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’
Openbaring 22: 1-5
door Annelore, zus van Mirjam
1 Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was
helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.
2 In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de
rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn
eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.
3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God
en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem
vereren.
4 en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd.
5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht
van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn.
En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
Zingen: Gezang 328: 2, 3
2

3 O Gij glans der heerlijkheid,
Ons gevoel en ons verstand
licht uit licht, uit God geboren,
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
maak ons voor uw heil bereid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid. open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
’t Goede denken, doen en dichten
tot de hemel door mag dringen.
moet Gij zelf in ons verrichten.

Overdenking
Zingen: Opwekking 598 – Uw sterke hand
1

Machtige Heer, grote Verlosser,
iedere dag kneden uw handen
mijn leven als klei.
Zo vormt U mij naar uw plan.

3

U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij, o Heer,
dichter naar U toe.

5

U roept mij zacht in uw nabijheid;
daar vind ik kracht,
uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer,
hoe ik steeds meer leef als U.

2

U roept mij zacht in uw nabijheid;
daar vind ik kracht,
uw Geest omgeeft mij.
Leer mij, o Heer,
hoe ik steeds meer leef als U.

Refrein:
4 Neem mij, kneed mij,
vorm mij, vul mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
Roep mij, zend mij,
leid mij, wandel naast mij:
ik leg mijn leven in uw sterke hand.
6

U riep mij om voor U te leven,
aan U alleen wil ik mij geven.
Trek mij, o Heer,
dichter naar U toe.

Refrein (2x)
We luisteren naar het lied ‘Steun maar op Mij’ van Herman Boon.
Hij zong dit voor Eva op de “doe een wens”-dag.
Steun maar op mij
Leun maar op mij
Vertrouw me maar
Mijn kind Ik hou van jou
Onbetaalbaar ben jij

Steun maar op mij
Leun maar op mij
Vertrouw me maar
Mijn kind Ik hou van jou
Je bent zo kostbaar voor mij

Als een parel in mijn ogen
Zo ben jij mijn lieve kind
Er is niemand, nee niemand
Die jou liever vindt
Dan ik jouw hemelse Vader
Refrein
Als je toch eens beseffen kon
Hoeveel Ik van je hou
Mijn allerliefste zoon
Gaf Ik in ruil voor jou
Ik, jouw hemelse Vader
Refrein
Gebed en dankzegging voor het leven van Eva
Zingen: Gezang 460: 4, 5
4

Snel vergaan de mensenkind’ren
als de bloemen op het veld.
God alleen is onverminderd
steeds dezelfde sterke held!
Looft de Heer van dood en leven,
Hem die onze dagen telt.

5

Engelen, zingt ja en amen
met de Koning oog in oog!
Zon en maan, buigt u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Looft uw Schepper, looft uw Schepper,
looft Hem, die het al bewoog!

Eva wordt de kerk uitgebracht.

De dienst wordt voortgezet op de begraafplaats in Nieuwpoort.

Bij het graf:
Zingen: Opwekking 213 – U zij de glorie
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Wees dan volk des Heren,
blij en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd’lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Geloofsbelijdenis voor kinderen
We geloven in de Here God, onze Vader
die alles gemaakt heeft,
de wolken, de bloemen, de dieren
en de mensen.
We geloven in Jezus Christus,
de Zoon van God,

die werd geboren in Bethlehem;
gestorven is aan het kruis en ook begraven is,
maar na drie dagen is opgestaan uit de dood.
We geloven dat de Here Jezus naar de hemel
is gegaan
en dat Hij terugkomt op deze aarde
om alles nieuw te maken.
We geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het Pinksterfeest
en wil wonen in onze harten.
We geloven in één christelijke kerk
waarin we allemaal bij elkaar horen.
We geloven dat onze zonden vergeven zijn.
We krijgen straks een nieuw lichaam en
mogen altijd bij Jezus zijn.
Amen.
We bidden met elkaar het Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen 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.
Dankwoord
door Taco, zwager van Mirjam.
Zegen
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