
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Woensdag 6 januari 2021 
Ontmoetingskerk te Noordeloos, voorafgaand aan de begrafenis op 
de begraafplaats in Hoornaar 

 
 

Voorganger:  ds. Annette Driebergen 
Pianist:  Dick van der Garde  



Als Hans wordt binnengebracht, luisteren we naar pianospel bij het 
lied ‘Als een hert dat verlangt naar water…’ 
 
Welkomstwoord 
 
Bemoediging en groet 
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
v.: Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede van God, 

onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. Amen 
 
Luisteren naar lied 1005: 1 en 2  
 

Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Maak ons uw volk, heilig, vol luister, 
schijn in de donkere nacht. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 
 
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen, 
zoekend naar hoop, troost in uw woord. 
Spreek door ons heen tot de verdrukten, 
zo wordt uw stem gehoord. 
Christus, ons licht, 
schijn door ons heen, schijn door het duister. 
Christus, ons licht, 
schijn ook vandaag, hier in uw huis. 

 
Gebed  
 
Wout vertelt over zijn vader 



 
Luisteren naar ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’  
 

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam 
die U ons noemt door sterren, zon en maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van uw heerlijkheid. 
 
U komt ons Heer, in Christus tegemoet, 
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed. 
U roept ons mensen in uw heerlijkheid, 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid. 

 
Ricardo vertelt over zijn vader 
 
Vervolg ‘Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam’  
 

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein, 
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. 

 
 
Uit de Bijbel: Psalm 121 
 

Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEER 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 

  



Hij zal je voet niet laten wankelen, 
hij zal niet sluimeren, je wachter. 
Nee, hij sluimert niet, 
hij slaapt niet, 
de wachter van Israël. 

 
De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw 
aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven, 
de HEER houdt de wacht 
over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 

 
Luisteren naar ‘Ik wandel in het licht’ 
 

Ik wandel in het licht met Jezus, 
het donk're dal ligt achter mij, 
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen, 
welk een liefdevolle vriend is Hij. 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 
 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
geen duist're wolk bedekt de zon, 
en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen, 
die de zonde in mij overwon. 
Ik wandel in het licht met Jezus, 
en 'k luister naar zijn dierb're stem, 
en niets kan mij van Jezus scheiden 
sinds ik wandel in het licht met Hem. 



Overdenking 
 
Luisteren naar ‘Abba Vader’ 
 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen, 
dat mijn wil voor eeuwig zij, 
d'Uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer, 
laat mij nimmer gaan, 
Abba, Vader, laat mij zijn, 
slechts van U alleen. 

 
Gebeden  
 
Luisteren naar ‘Geprezen zij de Heer … 

 
Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 
 

 



Verdreven is de schaduw van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden, 
wordt eens veilig thuis gebracht. 
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht. 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat Zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld op zich nam. 

   
 
Slotwoorden 
 
 
Bij uitgeleide klinkt pianospel bij het lied ‘Daar ruist langs de 
wolken…’ 
 
 
Op de begraafplaats bidden we samen het ‘Onze Vader’.  
De dienst wordt op de begraafplaats afgesloten met de zegen.  
  



 
 
 
 
 

Daddy doesn't pray anymore 
 

Daddy doesn't pray anymore 
I guess he's finished talking to the Lord 

He used to fold his hands and bow his head down to the floor 
But daddy doesn't pray anymore 

 
I remember even when the times were bad 

He thanked Jesus for everything he had 
For a good wife and three children 

And the food upon our plates 
Yeah, everything was right when he said, grace 

 
Daddy doesn't pray anymore 

I guess he's finished talking to the Lord 
He used to fold his hands and bow his head down to the floor 

But daddy doesn't pray anymore 
 

There was a time when we didn't get along 
'Cause I thought I was right and he was wrong 

Still when I laid down at night 
I'd hear him get down on his knees 

And say a little prayer for me 
 

Daddy doesn't pray anymore 
I guess he's finished talking to the Lord 

He used to fold his hands and bow his head down to the floor 
But daddy doesn't pray anymore 

 
Today I followed daddy down to church 

And listened to the preacher read God's word 
We sang his favorite hymn but daddy didn't make a sound 

This afternoon we'll lay him in the ground 
 

Daddy doesn't pray anymore 
I guess he's finally walking with the Lord 

He used to fold his hands and bow his head down to the floor 
But daddy doesn't pray anymore 

 
Christopher Alvin Stapleton 


