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Donderdag 24 november 2022 
in de Christelijke Gereformeerde Kerk  

te Nieuwe Pekela 
 

Voorganger: Ds. J.R. Bulten 
Muziek: Tienerkoor ‘Wonder’ en Lifesong 

 



Binnenkomst familie  (U wordt verzocht voor zover mogelijk te gaan staan) 
 
Bij het binnendragen van de kist klinkt: Geboren – Kinga Bán  
 
Welkom (door de predikant) 
 
Zingen: Heer, U bent mijn leven – Op Toonhoogte 190 
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. 
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt 
.Uw woord is het pad de weg waarop ik ga, 
Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, 
Eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij. 
U, die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
En met God de Vader en verenig met Uw volk. 
Tot de dag gekomen is van Uw wederkomst, 
Dan brengt U ons thuis in Gods rijk. 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer. 
Zo weet ik mij veilig, want Uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd. 
En in Uw vergeving leef ik nu. 
 
Vader van het leven, ik geloof in U. 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht, 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht. 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit, 
Om het zaad te zijn van Gods rijk. 
 
Inbreng van de familie  
 
Luisterlied: Leef met volle teugen – Kinga Bán  
 
Tienerkoor Wonder: Tienduizend redenen   
 
Gebed 
 
  



Zingen: 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: Ik 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) 
 
Schriftlezing: Psalm 13 (Bijbel in Gewone Taal)  

1 Een psalm van David, voor de koorleider 
2 Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten? 
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen? 
3 Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, 
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? 
Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? 
     
4 Zie mij aan, verhoor mij, HEERE, mijn God! 
Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood, 
5 anders zegt mijn vijand: Ik heb hem overwonnen, 
en verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel. 
 
6 Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, 
mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, 
ik zal voor de HEERE zingen, 
omdat Hij goed voor mij geweest is. 



Zingen: Prijs Adonai – Opwekking 638 
Wie is als Hij? 
de Leeuw maar ook het Lam, 
gezeten op de troon. 
Bergen buigen neer, 
de zee verheft haar stem 
voor de allerhoogste Heer. 
  

Prijs Adonai, 
wanneer de zon opkomt 
totdat zij onder gaat. 
Prijs Adonai, 
alle naties van de aard', 
alle heiligen; aanbid Hem. 

Meditatie 
 
Zingen: De kracht van Uw liefde – Opwekking 488 
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 dichtbij 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. 

  
Heer, kom dichterbij 
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 2x) 

  
Gebed 
 
Zingen: Op die dag in de hemel – Opwekking 818 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, 
Jezus 
Eenmaal heelt U iedere wond 
Heel de oude wereld verdwijnt 
De pijn voorbij 
 

Eenmaal maakt U alles volmaakt, 
Jezus 
Eenmaal zal het duidelijk zijn 
Alle zorg en wanhoop verdwijnt 
De angst voorbij 

Refrein: 
Op die dag, in de hemel 
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn 
Dan zijn wij bij Jezus 
En klinkt het overwinningslied 
 
  



Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn 
En U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus 
Eenmaal is het vechten voorbij 
Dan zien we Uw macht en Uw pracht 
Op die dag 
(refrein 2x) 
 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus 
Kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw 
Ja, U maakt ons anders en nieuw 
U maakt ons anders en nieuw 
Op die dag 
(refrein) 
 
Zegen 
 
Dankwoord namens familie 
 
Bij het uitdragen klinkt: Psalm 23 - De Heer is mijn herder  
 
  



Bij de begraafplaats 
 
Samen zingen: U zij de glorie, opgestane Heer 
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. 
  
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. 
 
Samen bidden: Onze Vader 

 
Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel als 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  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hebt u naar aanleiding van deze dienst vragen of behoefte aan een gesprek, dan 
kunt u contact opnemen met 
 
Ds. J.R. (Sjors) Bulten 
Albatrosstraat C11, 9663 PV, Nieuwe Pekela 
Tel.: 06-14618260, email: predikant@cgkpekela.nl  
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